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BIJLAGE 1 
salarisschalen en overige financiële arbeidsvoorwaarden per 1 september 2006 
(in het Kaderbesluit rechtspositie PO (bijlage 12) zijn de salaristabellen 1 januari 2007 
opgenomen) 
 
N.B. Waar verwezen wordt naar ‘deze CAO’, wordt de CAO PO 2006-2008 bedoeld. 

 
 

Bijlage A1 
Carrièrepatronen directies (loonpeil 1 september 2006) 

  
 
 Maximumschaal normfunctie directeur: 
 

1. De maximumschaal die voor de normfunctie van directeur geldt, wordt afhankelijk van y, zoals 
aangegeven in de artikel 6.22 vastgesteld volgens onderstaand schema: 

 
a. maximumschaal normfunctie directeur voor wat betreft basisscholen: 
y maximumschaal 
tot en met 199  DA 
200 tot en met 399 DB 
400 tot en met 899  DC 
900 en hoger DC + uitloop 
 
b. maximumschaal normfunctie directeur voor speciale school voor basisonderwijs  

 
 
 
 
 

 
c. maximumschaal normfunctie meerhoofdige schoolleiding basisschool: 

 
 
 
 
 
 

      
 d. maximumschaal normfunctie meerhoofdige schoolleiding speciale school voor   
 basisonderwijs: 

y maximumschaal 
tot en met 199 DB 10 
200 tot en met 399 DB 11 
400 tot en met 899 DC 13 
900 en hoger DC U15 

 
 e. maximumschaal normfunctie directeur school voor speciaal onderwijs, school voor speciaal 
 en voortgezet speciaal onderwijs en/of school voor voortgezet speciaal onderwijs, afhankelijk 
 van Q, zoals aangegeven in artikel 6.23 en vastgesteld volgens onderstaand schema. 
 

Q maximumschaal 
kleiner dan 24 DB 
24 tot 42 DC 
42 en groter DC + uitloop 

 
 

y maximumschaal 
Tot en met 199 DB 
200 tot en met 399 DC 
400 en hoger DC + uitloop 

y maximumschaal 
tot en met 199 DA 11 
200 tot en met 399 DA 13 
400 tot en met 899 DB 15 
900 en hoger DB + uitloop 
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Maximumschaal normfunctie adjunct-directeur: 
 

2. De maximumschaal die voor de normfunctie van adjunct-directeur geldt, wordt afhankelijk van y, 
zoals aangegeven in de artikel 6.22 vastgesteld volgens onderstaand schema: 

3.  
 a. maximumschaal normfunctie adjunct-directeur basisschool 

y maximumschaal 
tot en met 399 AA 
400 tot 899 AB 
900 en hoger AC 

   b. maximumschaal normfunctie adjunct-directeur speciale school voor basisonderwijs: 
y maximumschaal 
tot en met 199 AB 
200 en hoger AC 

 
c. maximumschaal normfunctie adjunct-directeur school voor speciaal onderwijs, school voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of school voor voortgezet speciaal onderwijs: 
Q maximumschaal 
kleiner dan 24 AB 
24 en groter AC 

 
 

 Carrièrepatronen directeuren  
 loonpeil 1 september 2006 

 
Verklaringen van de afkortingen 
BO = basisonderwijs 
SBO = speciale school voor basisonderwijs  
SO =  school  voor speciaal en/of voortgezet speciaal onderwijs   
y = aantal leerlingen 
Q = de totale normatieve formatie  
 
 
 
BO Y < 200 BO y 200-400 BO y 400-900 BO ≥ y 900 Niet  Niet 
  SBO y < 200 SBO y 200-400 SBO ≥ y 400  normfuncties normfuncties 
  SO Q < 24 SO Q 24-42 SO ≥ Q 42 
DA  DB  DC   DC + uitloop DD  DE 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
1 2482 1 2579 1 2677 1 2677 1 2710 1 2812 
2 2579 2 2774 2 2970 2 2970 2 2912 2 3022 
3 2677 3 2970 3 3165 3 3165 3 3120 3 3219 
4 2774 4 3068 4 3360 4 3360 4 3317 4 3427 
5 2872 5 3165 5 3557 5 3557 5 3536 5 3642 
6 2970 6 3262 6 3655 6 3655 6 3642 6 3847 
7 3068 7 3360 7 3753 7 3753 7 3744 7 4051 
8 3165 8 3459 8 3850 8 3850 8 3847 8 4154 
9 3262 9 3557 9 3948 9 3948 9 3946 9 4254 
10 3360 10 3655 10 4045 10 4045 10 4051 10 4357 
11 3459 11 3753 11 4143 11 4143 11 4154 11 4485 
12 3557 12 3850 12 4241 12 4241 12 4254 12 4614 
13 3655 13 3948 13 4340 13 4340 13 4357 13 4742 
  14 4045 14 4436 14 4436 14 4485 14 4872 
  15 4143 15 4534 15 4534 15 4614 15 5001 
    16 4632 16 4632 16 4742 16 5137 
       U17 4730 17 4872 17 5277 
       U18 4828 18 4933 18 5421 
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Bijlage A1:  
Carrièrepatronen meerhoofdige schoolleiding basisschool  
loonpeil 1 september 2006 
BO y < 200 BO y 200-400 BO y 400-900 BO ≥ y 900 
DA  DA  DB   DB + uitloop 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
1 2482 1 2482 1 2579 1 2579 
2 2579 2 2579 2 2774 2 2774 
3 2677 3 2677 3 2970 3 2970 
4 2774 4 2774 4 3068 4 3068 
5 2872 5 2872 5 3165 5 3165 
6 2970 6 2970 6 3262 6 3262 
7 3068 7 3068 7 3360 7 3360 
8 3165 8 3165 8 3459 8 3459 
9 3262 9 3262 9 3557 9 3557 
10 3360 10 3360 10 3655 10 3655 
11 3459 11 3459 11 3753 11 3753 
  12 3557 12 3850 12 3850 
  13 3655 13 3948 13 3948 
    14 4045 14 4045 
    15 4143 15 4143 
       U16 4241 
       U17 4340 
 
Bijlage A1:  
Carrièrepatronen meerhoofdige schoolleiding aan speciale school voor basisonderwijs  
loonpeil 1 september 2006 
 
SBO y <100 SBO y 100-200 SBO y 200-400 SBO ≥ y 400 
DB  DB  DC   DC + uitloop 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
1 2579 1 2579 1 2677 1 2677 
2 2774 2 2774 2 2970 2 2970 
3 2970 3 2970 3 3165 3 3165 
4 3068 4 3068 4 3360 4 3360 
5 3165 5 3165 5 3557 5 3557 
6 3262 6 3262 6 3655 6 3655 
7 3360 7 3360 7 3753 7 3753 
8 3459 8 3459 8 3850 8 3850 
9 3557 9 3557 9 3948 9 3948 
10 3655 10 3655 10 4045 10 4045 
  11 3753 11 4143 11 4143 
    12 4241 12 4241 
    13 4340 13 4340 
       U14 4436 
       U15 4534 
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Bijlage A1:  
Carrièrepatronen adjunct-directeuren  
loonpeil 1 september 2006 
BO y < 400 BO y 400-900 BO ≥ y 900  Niet  Niet 
  SBO y < 200 SBO ≥ y 200 normfuncties normfuncties 
  SO Q < 24 SO ≥ Q 24 
AA  AB  AC  AD  AE 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
1 2164 1 2215 1 2264 1 2375 1 2497 
2 2267 2 2318 2 2375 2 2497 2 2710 
3 2369 3 2428 3 2497 3 2710 3 2912 
4 2481 4 2550 4 2604 4 2912 4 3120 
5 2604 5 2656 5 2710 5 3022 5 3317 
6 2709 6 2763 6 2812 6 3120 6 3536 
7 2816 7 2864 7 2912 7 3219 7 3642 
8 2918 8 2964 8 3022 8 3317 8 3744 
9 3017 9 3074 9 3120 9 3427 9 3847 
10 3127 10 3172 10 3219 10 3536 10 3946 
11 3226 11 3270 11 3317 11 3642 11 4051 
  12 3369 12 3427 12 3744 12 4154 
  13 3478 13 3536 13 3847 13 4254 
    14 3642 14 3946 14 4357 
    15 3744 15 4051 15 4485 
    16 3847 16 4154 16 4614 
    17 3946 17 4254 17 4742 
    18 3999 18 4357 18 4872 
      19 4485 19 4933 
       20     4549 
 
 
 
Bijlage A2:  
Carrièrepatronen leraren  
loonpeil 1 september 2006 
 
 
Schaal LA Schaal LB Schaal LC Schaal LD Schaal LE 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
1 2162 1 2242 1 2255 1 2264 1 2912 
2 2206 2 2297 2 2364 2 2399 2 3022 
3 2249 3 2348 3 2475 3 2533 3 3120 
4 2293 4 2402 4 2576 4 2666 4 3317 
5 2337 5 2453 5 2678 5 2801 5 3536 
6 2381 6 2507 6 2779 6 2935 6 3642 
7 2426 7 2559 7 2881 7 3069 7 3744 
8 2468 8 2612 8 2983 8 3204 8 3847 
9 2518 9 2664 9 3085 9 3339 9 3946 
10 2566 10 2719 10 3187 10 3472 10 4051 
11 2616 11 2770 11 3288 11 3608 11 4154 
12 2664 12 2824 12 3390 12 3742 12 4254 
13 2715 13 2875 13 3491 13 3876 13 4357 
14 2763 14 2986 14 3594 14 4011 14 4485 
15 2813 15 3096 15 3695 15 4145 15 4597 
16 2915 16 3206 16 3796 16 4279 16 4710 
17 3018 17 3317 17 3898 17 4414 17 4822 
18 3120 18 3427 18 3999 18 4549 18 4933 
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Bijlage A3:  
Carrièrepatronen onderwijsondersteunend personeel (OOP)  
loonpeil 1 september 2006 
 
 
Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 Schaal 5  Schaal 6 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
J15   944 J15   966 J15   966 J15   985 J15 1006  
J16   944 J16   966 J16   966 J16   985 J16 1006  
J17   944 J17   966 J17   966 J17   985 J17 1006 J17 1044 
J18 1079 J18 1104 J18 1104 J18 1126 J18 1150 J18 1194 
J19 1214 J19 1242 J19 1242 J19 1266 J19 1293 J19 1343 
1 1349 1 1380 1 1380 1 1407 1 1437 1 1492 
2 1407 2 1437 2 1492 2 1465 2 1465 2 1554 
3 1465 3 1492 3 1554 3 1523 3 1554 3 1753 
4 1492 4 1554 4 1641 4 1595 4 1641 4 1858 
5 1523 5 1595 5 1699 5 1699 5 1753 5 1909 
6 1554 6 1641 6 1753 6 1753 6 1806 6 1959 
7 1595 7 1699 7 1806 7 1806 7 1858 7 2009 
  8 1753 8 1858 8 1858 8 1909 8 2057 
    9 1909 9 1909 9 1959 9 2111 
      10 1959 10 2009 10 2162 
      11 2009 11 2057 11 2212 
         12 2111 
 
Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10 Schaal 11 Schaal 12 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
1 1595 1 1806 1 2057 1 2057 1 2162 1 2912 
2 1641 2 1858 2 2162 2 2264 2 2264 2 3022 
3 1753 3 1959 3 2375 3 2375 3 2375 3 3120 
4 1959 4 2162 4 2497 4 2497 4 2497 4 3219 
5 2057 5 2264 5 2604 5 2604 5 2604 5 3317 
6 2111 6 2375 6 2710 6 2710 6 2710 6 3427 
7 2162 7 2439 7 2812 7 2812 7 2812 7 3642 
8 2212 8 2497 8 2912 8 2912 8 3022 8 3744 
9 2264 9 2548 9 3022 9 3022 9 3120 9 3847 
10 2319 10 2604 10 3120 10 3120 10 3219 10 3946 
11 2375 11 2659   11 3219 11 3317 11 4051 
12 2439 12 2710    12 3317 12 3427 12 4154 
  13 2759     13 3427 13 3536 13 4254 
        14 3642 14 4357 
        15 3744 15 4485 
        16 3847 16 4549 
        17 3946 
        18 3999 
Schaal 13 Schaal 14  
salnr bedrag salnr bedrag  
1 3536 1 4051  
2 3642 2 4154  
3 3744 3 4357  
4 3847 4 4485  
5 3946 5 4614  
6 4154 6 4742  
7 4254 7 4872  
8 4357 8 5001  
9 4485 9 5137  
10 4614 10 5277  
11 4742 11 5421  
12 4872    
13 4933 
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Bijlage A4: 
Carrièrepatronen I/D-banen  
loonpeil 1 september 2006 
 
Instroombaan Doorstroombaan Doorstroombaan 
Schaal 1  Schaal 2  Schaal 3 
salnr bedrag salnr bedrag salnr bedrag 
a1 1284,60 1 1380 1 1380 
a2 1311 2 1437 2 1492 
1 1349 3 1492 3 1554 
2 1407 4 1554 4 1641 
3 1465 5 1595 5 1699 
4 1492 6 1641 6 1753 
5 1523 7 1699 7 1806 
6 1554 8 1753 
7 1595 
 
  
 
 
Bijlage A5 behorende bij artikel bij 6.2 lid 3 van deze CAO  
(omrekentabel 'oude' salarissen) 
inzake toepassing naar het loonpeil 1 september 2006 bij een Laatstgenoten Salaris bij een 
Normbetrekking (LSN). 
Als een LSN wordt vastgesteld op basis van gegevens van voor 1 januari 2000 en het bedrag groter is 
dan het bedrag dat in kolom 9 staat vermeld, wordt na de berekening (LSN * factor) de uitkomst 
verhoogd met 67 euro. 
Indien het LSN wordt vastgesteld op basis van gegevens van voor 1 januari 2001 dient het LSN in 
guldens eerst omgerekend te worden naar euro's via de rekensom: LSN : 2,20371 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  LSN factor LSN  factor LSN  factor 
 =<  > =<  > =<  > 
2005 jan/aug 2670 1,0100 2670 3315 1,0100 3315 3636 1,0100 3636 1,0100 
2005 aug/dec 2670 1,0100 2670 3315 1,0100 3315 3636 1,0100 3636 1,0100 
2005 jan/jul 2618 1,0201 2618 3250 1,0201 3250 3565 1,0201 3565 1,0201 
2004 2618 1,0201 2618 3250 1,0201 3250 3565 1,0201 3565 1,0201 
2003 mrt/dec 2618 1,0201 2618 3250 1,0201 3250 3565 1,0201 3565 1,0201 
2003 jan/febr 2560 1,0430 2560 3178 1,0430 3178 3487 1,0430 3487 1,0430 
2002 jul/dec 2560 1,0430 2560 3178 1,0430 3178 3487 1,0430 3487 1,0430 
2002 jan/jun 2510 1,0638 2510 3116 1,0638 3116 3418 1,0638 3418 1,0638 
2001 mrt/dec 2479 1,0772 2479 3077 1,0772 3077 3376 1,0772 3376 1,0772 
2001 jan/feb 2413 1,1066 2413 2994 1,1066 2994 3285 1,1066 3285 1,1066 
2000 mrt/dec 2368 1,1277 2368 2939 1,1280 2939 3224 1,1280 3224 1,1069 +67 
2000 jan/febr 2293 1,1645 2294 2846 1,1648 2846 3123 1,1644 3123 1,1428 +67 
1999 febr/dec2293 1,1645 2294 2846 1,1648 2846 3123 1,1644 3123 1,1428 +67 
1999 jan 2237 1,1936 2238 2777 1,1938 2777 3046 1,1938 3046 1,1713 +67 
1998 dec 2237 1,1936 2238 2777 1,1938 2777 3046 1,1938 3046 1,1713 +67 
1998 aug/nov2226 1,1996 2227 2763 1,1999 2763 3031 1,1998 3031 1,1771 +67 
1998 jan/jul 2193 1,2177 2194 2722 1,2180 2722 2987 1,2175 2987 1,1948 +67 
1997 aug/dec 2177 1,2265 2177 2702 1,2269 2702 2964 1,2268 2964 1,2038 +67 
1997 apr/jul 2171 1,2300 2172 2695 1,2301 2695 2957 1,2298 2957 1,2067 +67 
1997 jan/mrt 2155 1,2391 2156 2675 1,2393 2675 2935 1,2390 2935 1,2157 +67 
1996 apr/dec 2155 1,2391 2156 2675 1,2393 2675 2935 1,2390 2935 1,2157 +67 
1996 jan/mrt 2132 1,2524 2132 2646 1,2529 2646 2903 1,2527 2903 1,2295 +67 
1995 okt/dec 2132 1,2524 2132 2646 1,2529 2646 2903 1,2527 2903 1,2295 +67 
1995 jan/okt 2118 1,2607 2119 2629 1,2610 2629 2884 1,2609 2884 1,2369 +67 
1994 jan/dec 2037 1,3109 2037 2577 1,2864 2577 2828 1,2649 2828 1,2343 +67 
1993 okt/dec 2037 1,3109 2037 2577 1,2864 2577 2828 1,2649 2828 1,2343 +67 
1993 jan/sept 1995 1,3385 1995 2524 1,3134 2524 2770 1,2853 2770 1,2547 +67 
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1992 apr/dec 1975 1,3520 1975 2499 1,3266 2499 2742 1,2955 2742 1,2751 +67 
1992 jan/mrt 1917 1,3929 1918 2427 1,3659 2427 2663 1,3363 2663 1,3057 +67 
1991 apr/dec 1917 1,3929 1918 2427 1,3659 2427 2663 1,3363 2663 1,3057 +67 
1991 jan/mrt 1854 1,4403 1855 2347 1,4125 2347 2575 1,3771 2575 1,3465 +67 
1990 apr/dec 1854 1,4403 1855 2347 1,4125 2347 2575 1,3771 2575 1,3465 +67 
1990 jan/mrt 1807 1,4777 1807 2288 1,4489 2288 2510 1,4179 2510 1,3873 +67 
1989 jan/dec 1807 1,4777 1807 2288 1,4489 2288 2510 1,4179 2510 1,3873 +67 
1988 jan/dec 1794 1,4884 1795 2272 1,4591 2272 2492 1,4179 2492 1,3873 +67 
1987 sep/dec 1794 1,4884 1795 2272 1,4591 2272 2492 1,4179 2492 1,3873 +67 
1987 jan/aug 1787 1,4943 1787 2263 1,4649 2263 2482 1,4281 2482 1,3975 +67 
1986 jan/dec 1787 1,4943 1787 2263 1,4649 2263 2482 1,4281 2482 1,3975 +67 
1985 jun/dec 1787 1,4943 1787 2263 1,4649 2263 2482 1,4281 2482 1,3975 +67 
1985 jan/mei 1625 1,6432 1625 2057 1,6117 2057 2257 1,5506 2257 1,5097 +67 
1984 jan/dec 1625 1,6432 1625 2057 1,6117 2057 2257 1,5506 2257 1,5097 +67 
1983 jan/dec 1675 1,5942 1675 2121 1,5630 2121 2326 1,5199 2326 1,4791 +67 
1982 jul/dec 1675 1,5942 1675 2121 1,5630 2121 2326 1,5199 2326 1,4791 +67 
1982 jan/jun 1650 1,6183 1650 2089 1,5869 2089 2292 1,5302 2292 1,4893 +67 
1981 jul/dec 1594 1,6752 1595 2018 1,6428 2018 2214 1,5812 2214 1,5404 +67 
1981 jan/jun 1546 1,7272 1547 1958 1,6932 1958 2148 1,6424 2148 1,5914 +67 
1980 jul/dec 1529 1,7464 1530 1936 1,7124 1936 2124 1,6628 2124 1,6118 +67 
1980 jan/jun 1538 1,7362 1539 1948 1,7019 1948 2137 1,6424 2137 1,5914 +67 
1979 jul/dec 1505 1,7743 1506 1906 1,7393 1906 2091 1,6832 2091 1,6424 +67 
1979 mei/jun 1484 1,7993 1485 1880 1,7634 1880 2063 1,7138 2063 1,6730 +67 
1979 jan/apr 1449 1,8428 1450 1836 1,8057 1836 2014 1,7444 2014 1,7036 +67 
1978 aug/dec 1449 1,8428 1450 1836 1,8057 1836 2014 1,7444 2014 1,7036 +67 
1978 jun/jul 1435 1,8608 1435 1818 1,8236 1818 1994 1,7648 1994 1,7240 +67 
1978 jan/mei 1407 1,8978 1407 1782 1,8603 1782 1955 1,8056 1955 1,7648 +67 
1977 aug/dec 1389 1,9224 1389 1759 1,8847 1759 1930 1,8260 1930 1,7852 +67 
1977 apr/jul 1338 1,9957 1338 1695 1,9559 1695 1859 1,8872 1859 1,8362 +67 
1977 jan/mrt 1276 2,0926 1277 1617 2,0502 1617 1774 1,9688 1774 1,9178 +67 
1976 jul/dec 1276 2,0926 1277 1617 2,0502 1617 1774 1,9688 1774 1,9178 +67 
1976 jan/jun 1222 2,1851 1222 1548 2,1416 1548 1698 2,0708 1698 2,0096 +67 
1975 aug/dec 1222 2,1851 1222 1548 2,1416 1548 1698 2,0708 1698 2,0096 +67 
1975 jan/jul 1105 2,4165 1106 1401 2,3662 1401 1537 2,2748 1537 2,2238 +67 
1974 jul/dec 1058 2,5238 1058 1340 2,4740 1340 1471 2,3666 1471 2,3156 +67 
1974 apr/jun 1001 2,6675 1001 1268 2,6145 1268 1392 2,5094 1392 2,4482 +67 
1974 jan/mrt   972 2,7471   972 1232 2,6908 1232 1351 2,6013 1351 2,5196 +67 
1973 aug/dec   940 2,8406   940 1191 2,7835 1191 1307 2,6931 1307 2,6217 +67 
1973 jan/jul   882 3,0275   882 1117 2,9679 1117 1226 2,8767 1226 2,8053 +67 
1972 apr/dec   806 3,3129   806 1021 3,2469 1021 1120 3,1419 1120 3,0603 +67 
1972 jan/mrt   775 3,4454   776   982 3,3759   982 1077 3,2643 1077 3,1827 +67 
1971 jul/dec   754 3,5414   754   955 3,4714   955 1047 3,3357 1047 3,2541 +67 
1971 apr/jun   721 3,7035   722   913 3,6311   913 1002 3,4989 1002 3,3969 +67 
1971 jan/mrt   714 3,7398   714   904 3,6672   904   992 3,5295   992 3,4275 +67 
1970 jan/dec   657 4,0642   657   832 3,9846   832   913 3,8458   913 3,7438 +67 
1969 jul/dec   623 4,2860   624   790 4,1963   790   867 4,0600   867 3,9580 +67 
1969 jan/jun   612 4,3631   612   776 4,2721   776   851 4,1416   851 4,0396 +67 
1968 mei/dec    575 4,6439   576   730 4,5413   730   801 4,3660   801 4,2538 +67 
1968 jan/apr   567 4,7094   568   720 4,6044   720   790 4,4578   790 4,3354 +67 
1967 jul/dec   548 4,8726   548   695 4,7700   695   762 4,6517   762 4,5292 +67 
1967 jan/jun   540 4,9449   540   685 4,8396   685   752 4,6721   752 4,5496 +67 
1966 jan/dec     503 5,3086   503        638     5,1961    638 700  5,0189    700  4,8965   +67 
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Bijlage A6:  
Herleidingstabellen behorende bij artikel 6.2 lid 3 van deze CAO 
Hiermee wordt het laatstgenoten salaris vastgesteld voor betrokkenen die voor 1 augustus 2002 voor 
het laatst in het primair onderwijs werkzaam zijn geweest. 
 
Inhoud van de kolommen 
1. werkzaam voor 1-8-85 
2. Carrièrepatroon in de periode 1-8-85 tot 1-8-91 
3. Carrièrepatroon in de periode 1-8-91 tot 1-8-97 
4. Carrièrepatroon in de periode 1-8-97 tot 1-3-01 
5. Carrièrepatroon in de periode 1-3-01 tot 1-8-01 
6. Carrièrepatroon in de periode 1-8-01 tot 1-8-02 
7. Positie laatstgenoten salaris in het vanaf 1-8-02 geldende carrièrepatroon (horizontale omzetting) 
 
Schaal LA (voor 1 maart 2001 maximumschaal 9) 
1 2  3 4 5 6 7 
1595 6.0      1 
1641 6.1  1    1 
1753 6.2  2 3 1 1 1 
1858 6.3  3 4 2 2 2 
1909 6.4  4 5 3 3 3 
1959 6.5 7.2 5 6 4 4 4 
2009 6.6  6 7 5 5 5 
2057 6.7 7.3 7.3 8 6 6 6 
2111 6.8 7.4 7.4 9 7 7 7 
2162 6.9 7.5 7.5 10 8 8 8 
2212 6.10 7.6 7.6 11 9 9 9 
2264  7.7 7.7 12 10 10 10 
2319  7.8 7.8 13 11 11 11 
2375  7.9 7.9 14 12 12 12 
2439  7.10 7.10 15 13 13 13 
2497  8.5 8.5 16 14 14 14 
2548  8.6 8.6 17 15 15 15 
2604  8.7 8.7 8.7 16 16 16 
2659  8.8 8.8 8.8 17 17 17 
2710  8.9 8.9 8.9 18 18 18 
2759  8.10 8.10 8.10 19 19 18 
2812  9.5 9.5 9.5 20 20 18 
2912  9.6 9.6 9.6 21  18 
3022  9.7 9.7 9.7 22  18 
3120  9.8 9.8 9.8   18 



 

 10

Schaal LB (voor 1 maart 2001 maximumschaal 10) 
1 2  3 4 5 6 7 
1806 7.0   2   1 
1858 7.1  1 2 1 1 1 
1959 7.2  2 3 2 2 2 
2057 7.3  3 4 3 3 3 
2111 7.4  4 5 4 4 4 
2162 7.5 8.1 5 6 5 5 5 
2212 7.6  6 7 6 6 6 
2264 7.7 8.2 8.2 8 7 7 7 
2319 7.8      7 
2375 7.9 8.3 8.3 9 8 8 8 
2439 7.10 8.4 8.4 10 9 9 9 
2497  8.5 8.5 11 10 10 10 
2548  8.6 8.6 12 11 11 11 
2604  8.7 8.7 13 12 12 12 
2659  8.8 8.8 14 13 13 13 
2710  8.9 8.9 15 14 14 14 
2759  8.10 8.10 16 15 15 15 
2812  9.5 9.5 9.5 16 16 16 
2912  9.6 9.6 9.6 17 17 17 
3022  9.7 9.7 9.7 18 18 18 
3120  9.8 9.8 9.8 19 19 18 
3219  10.10 10.10 10.10 20 19 18 
3317  10.11 10.11 10.11 21 19 18 
3427  10.12 10.12 10.12  19 18 
 
Schaal LC (voor 1 maart 2001 maximumschaal 11) 
1 2  3 4 5 6 7 
2057 8.0  1 2 1 1 1 
2162 8.1  2 3 2 2 2 
2264 8.2  3 4 3 3 3 
2375 8.3  4 5 4 4 4 
2439 8.4  5 6 5 5 5 
2497 8.5 9.2 9.2 7 6 6 6 
2548 8.6      6 
2604 8.7 9.3 9.3 8 7 7 7 
2659 8.8      8 
2710 8.9 9.4 9.4 9 8 8 8 
2759 8.10      8 
2812  9.5 9.5 10 9 9 9 
2912  9.6 9.6 11 10 10 10 
3022  9.7 9.7 12 11 11 11 
3120  9.8 9.8 13 12 12 12 
3219  10.10 10.10 14 13 13 13 
3317  10.11 10.11 10.11 14 14 14 
3427  10.12 10.12 10.12 15 15 15 
3536  11.6 11.6 11.6 16 16 16 
3642  11.7 11.7 11.7 17 17 17 
3744  11.8 11.8 11.8 18 18 18 
3847  11.9 11.9 11.9 19 19 18 
3946  11.10 11.10 11.10 20 19 18 
3999  11.11 11.11 11.11 21 19 18 
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Bijlage A7:  
Bindingstoelage, inkomenstoelage, structurele eindejaarsuitkering en   
eindejaarsuitkering OOP  
 
 
Bindingstoelage behorende bij artikel 6.14 van deze CAO bij een normbetrekking: 
Loonpeil: 1 september 2006. 
 
Functiecategorie Bedrag 
Leraar 312,92 
Directiefunctie 208,62 
Onderwijsondersteunend personeel salarisschaal 9 208,62 
 
 
 
Inkomenstoelage behorende bij artikel 6.14a van deze CAO: 
 
Loonpeil: 1 augustus 2006: 
Per maand bij een normbetrekking: 
€ 30,-  
 
 
Structurele eindejaarsuitkering behorende bij artikel 6.15 van deze CAO 
Het percentage van de structurele eindejaarsuitkering (SEJU) bedraagt met ingang van 1 januari 2006 
4,1%.  
 
Eindejaarsuitkering OOP behorende bij artikel 6.33 van deze CAO vanaf 1 januari 2006: 

• € 820,08 (€ 68,34 maandelijks) voor de functieschalen 1 tot en met 5; 
• € 775,08 (€ 64,59 maandelijks) voor de functieschalen 6 tot en met 8. 

 
 
Bijlage A8:  
Uitlooptoeslag behorende bij artikel 6.13 van deze CAO  
 
Loonpeil: 1 september 2006: 
per maand bij een normbetrekking in euro's  
 

Schaal Bedrag 
LA 27,86 
LB 24,44 
LC 44,49 
LD 22,00 
 
minimumbedrag bij promotie behorende bij artikel 6.24 van deze CAO: 
€ 97,77 per maand bij een normbetrekking. 
 
 
toelage senior leraar sbo/wec behorende bij de toelichting van artikel 5.4 van deze CAO 
1e jaar € 109,99 
2e jaar € 219,98 
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Bijlage A9 toelichting bij salarishoofdstuk 6 van deze CAO:  
 
 
Financieel arbeidsvoorwaardelijke aanspraken: de aanspraken zoals in hoofdstuk  6 staan 
verwoord.  
 
Matrix:  onderstaand overzicht waarin wordt aangegeven op welke wijze een arbeidsvoorwaardelijke 
aanspraak of eventuele inhouding van het salaris doorwerkt in (andere) arbeidsvoorwaardelijke 
aanspraken. 
 
Berekeningsgrondslag: het resultaat van de in matrix aangegeven doorwerking.  
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MATRIX 
 
Onderdeel werkt door naar grondslag 
>>>>> VU SEJU JG OU BZA JI  
       
Salaris (art. 6.1, 6.8, 8.9, 6.31) ja ja ja (1) ja (2) ja ja 
Uitlooptoeslag (art. 6.13) ja ja ja (1) ja (2) ja ja 
Bindingstoelage (art. 6.14) nee nee nee nee ja ja 
Inkomenstoelage (art. 6.14a) nee nee nee nee ja ja 
VU (art. 6.16)  nee nee ja ja ja ja 
SEJU (art. 6.15) nee nee nee nee ja ja 
Ambtsjubileum (art. 6.18) nee nee nee nee nee nee 
Gratificatie (art. 6.19)  nee nee nee nee nee nee 
Maandelijkse toelage (art. 6.19)  nee nee nee nee ja ja 
Toelage directeurswerkz andere instelling (art. 
6.29) nee nee nee nee ja ja 
Eindejaarsuitkering OOP (art.6.33) nee nee nee nee ja ja 
Overwerkvergoeding (art. 6.38) nee nee nee nee nee nee 
Toelage onregelmatige dienst (art. 6.36) ja nee ja (3) ja (3) ja ja 
Garantie toelage onregelmatige dienst (art. 
6.37) ja nee ja  ja   ja ja 
Korting BAPO-verlof (art. 8.25) nee nee nee nee nee nee 
Gedeeltelijke inhouding bezoldiging (art 4.16) ja-  ja- ja- ja- ja- nee 
(Ged.) inhouding i.v.m. buitengewoon verlof 
artikelen 8.8 t/m 8.13, 8.15, 8.18 en 8.20. ja-  ja-  ja-  ja-  ja-  nee 
Functiedifferentiatie toelage (LB+)  
(bijlage A8) ja  ja ja ja ja ja 
EHBO-toelage (artikel 11.5) 
(overgangsrechtelijk) ja nee ja ja ja ja 
Grondslag  totaal totaal totaal totaal totaal totaal 

 
  
Verklaring 
VU = Vakantie-uitkering  
SEJU = structurele eindejaarsuitkering 
JG = Jubileumgratificatie 
OU = Overlijdensuitkering 
BZA = Besluit ziekteaanspraken onderwijspersoneel  
JI = Jaarinkomen ABP 
ja: wordt gerekend tot de grondslag 
ja-: verlaagt de grondslag 
nee: maakt geen onderdeel uit van de grondslag 
(1) : het salaris inclusief eventuele uitlooptoeslag dat de werknemer zou hebben verdiend op het 
moment dat hij jubileert zonder dat er sprake zou zijn van buitengewoon verlof. 
(2) : het salaris inclusief eventuele uitlooptoeslag dat betrokkene op basis van de gegevens op de dag 
van overlijden over een gehele maand zou hebben verdiend  
(3) : wordt berekend naar wat de werknemer in de drie aan de jubileumdatum/dag van overlijden 
voorafgaande kalendermaanden gemiddeld aan toelage heeft ontvangen. 
 
 
 
BEREKENINGWIJZE 
 
Inleiding 
Een aantal financiële arbeidsvoorwaardelijke aanspraken wordt via een nominaal bedrag 
bekend gemaakt. Als een werknemer is benoemd of aangesteld in een volledige betrekking 
en hij een volledige maand werkzaam is, dan bedraagt de aanspraak het betreffende bedrag. 
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Het is echter noodzakelijk een rekenregel vast te stellen als hiervan geen sprake is, zoals 
ingeval van deeltijdwerkzaamheden. Via de berekeningswijze wordt hier invulling 
aangegeven. 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven om welke aanspraken het gaat en wordt 
daarnaast aangegeven wanneer de aanspraak wordt uitbetaald en op welk nominaal bedrag 
de aanspraak dan wel opbouw van de aanspraak is gebaseerd.  
 
Situatie per 1 augustus 2006 (loonpeil 1 augustus 2005) 
Aanspraak Moment van 

uitbetaling 
bedrag nominaal 

Uitlooptoeslag 
(overgangsrechtelijk) 

maandelijks salarisschaal LA: € 27,86 per mnd 
salarisschaal LB: € 24,44 per mnd 

Bindingstoelage augustus Eénmalig jaarbedrag 
directiefunctie :              € 312,92  
leraar:                             € 208,62  
OOP salarisschaal 9:     € 208,62 

Inkomenstoelage maandelijks € 30,00 per mnd 
Eindejaarsuitkering 
OOP 

december opbouw per maand  
salarisschaal 1 t/m 5: € 68,34  (820,08 p.j.) 
salarisschaal 6 t/m 8: € 64,59  (775,08 p.j.) 

minimum vakantie-
uitkering 

mei 22 jaar of ouder: € 132,51 per maand 

 
De berekeningswijze 
De berekeningswijze is als volgt: NA x FS : NS. 
NA = Nominaal bedrag van de aanspraak  
FS = Feitelijk salaris (is het verschil tussen het salaris en de toegepaste kortingen)* 
NS =  Salarisbedrag per maand bij een normbetrekking 
 
*In het kort komt dat neer op het resultaat van: BS - BK waarbij: 
 BS = Brutosalaris per maand (= resultaat van het in die maand vastgestelde salaris) 
 BK = Bruto-kortingen per maand 
 Onder bruto-korting wordt verstaan een korting van het brutosalaris wegens: 

• anticumulatie bepaling rddf (bijlage III, lid 11) 
• schorsing (artikel 4.16: geldt alleen voor openbaar onderwijs); 
• staking (artikel 11.2, lid 6); 
• gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging 

(artikelen 8.9, 8.11 t/m 8.13 en 8.20); 
• fiscale maatregelen (artikel 7.8 de fietsregeling). 

 
Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 
12 maanden (artikel 4 van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijspersoneel 
(BZA)) worden niet beschouwd als een bruto-korting, met uitzondering van de uitlooptoeslag. 
 
De uitkomst van de berekening per maand wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de 
komma.  
  
Berekeningswijze VU. 
 
De opbouw van de VU vindt maandelijks plaats over de grondslag zoals in de matrix 
aangegeven en bedraagt totaal in de betreffende maand 8% over de grondslag. Van deze 
berekeningswijze wordt echter afgeweken als de uitkomst van 8% van het salarisbedrag 
waar het salaris op is gebaseerd, lager is dan aangegeven is in het Kaderbesluit 



 

 15

rechtspositie PO genoemde bedrag bij de betreffende leeftijd van de werknemer. In dat geval 
wordt voor de berekening van VU uitgegaan van het minimumbedrag. 
 
Voorbeeld:  
Het salarisbedrag voor een werknemer bedraagt € 1477. 8% van dit bedrag bedraagt  
€ 118,16 en is lager dan het bedrag van € 132,51.  
Voor de vaststelling van de VU wordt verder uitgegaan van dit bedrag. 
Als de werknemer niet benoemd of aangesteld is in een volledige betrekking, vindt de 
vaststelling op dezelfde wijze plaats als aangegeven onder de berekeningswijze:  
NA x FS : NS. 
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Bijlage A10: verplaatsingskosten behorende bij artikel 7.10 van deze CAO 
Loonpeil: 1 augustus 2006. 
 
 
Tegemoetkoming verhuiskosten: 
Artikel 7.1 lid 6 onder a van deze CAO: € 2124,41 
Artikel 7.1 lid 6 onder b van deze CAO: een minimum van € 1820,- en een maximum van € 5445,- 
 
Tegemoetkoming pensionkosten: 
Artikel 7.4 lid 2 van deze CAO: met een maximum van € 359,76. 
 
Tegemoetkoming zakelijke reis- en verblijfkosten: 
Artikel 7.5 lid 4 van deze CAO: € 0,28 bruto per kilometer. 
 
 
Tabel woning-werkverkeer behorende bij artikel 7.3 lid 1 van deze CAO: 
 
De tegemoetkoming voor woning-werkverkeer voor verschillende afstanden woning-werkverkeer en 
aantal werkdagen per week. 
 
 
 
  vergoeding per maand 

aantal dagen 
reizen per week 

1 2 3 4 5 

afstand woning - 
werk enkele reis      
0 - 7,0 km  €            -     €            -    €            -    €            -    €            -    
7,1 - 8,4 km  €         1,04   €         2,09  €         3,13  €         4,17  €         5,21  
8,5 - 9,4 km  €         2,09   €         4,17  €         6,26  €         8,34  €       10,43  
9,5 - 10,4 km  €         3,13   €         6,26  €         9,39  €       12,51  €       15,64  
10,5 - 11,4 km  €         4,17   €         8,34  €       12,51  €       16,69  €       20,86  
11,5 - 12,4 km  €         5,21   €       10,43  €       15,64  €       20,86  €       26,07  
12,5 - 13,4 km  €         6,26   €       12,51  €       18,77  €       25,03  €       31,29  
13,5 - 14,4 km  €         7,30   €       14,60  €       21,90  €       29,20  €       36,50  
14,5 - 15,4 km  €         8,34   €       16,69  €       25,03  €       33,37  €       41,71  
15,5 - 16,4 km  €         9,39   €       18,77  €       28,16  €       37,54  €       46,93  
16,5 - 17,4 km  €       10,43   €       20,86  €       31,29  €       41,71  €       52,14  
17,5 - 18,4 km  €       11,47   €       22,94  €       34,41  €       45,89  €       57,36  
18,5 - 19,4 km  €       12,51   €       25,03  €       37,54  €       50,06  €       62,57  
19,5 - 20,4 km  €       13,56   €       27,11  €       40,67  €       54,23  €       67,79  
20,5 - 21,4 km  €       14,60   €       29,20  €       43,80  €       58,40  €       73,00  
21,5 en meer km  €       15,00   €       30,00  €       45,00  €       60,00  €       75,00  
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Bijlage A11:  

 Faciliteiten medezeggenschap,  behorend bij artikel 13.3 van deze CAO. 
 

  faciliteiten medezeggenschap  
 

Artikel 13.3 lid 3:De werkgever stelt per PMR een bedrag beschikbaar volgens bijgaand schema: 
 

aantal leerlingen per school bedrag  per school voor 
basisonderwijs 

bedrag per school voor 
speciaal basisonderwijs en 
school voor speciaal en/of 
voortgezet speciaal onderwijs 

0 tot 250 € 856 € 931 
250 tot 750 € 1426 €1551 
750 tot 1250 € 1997 € 2171 
1250 of meer € 2568 € 2792 

 
Artikel 13.3 lid 4:De werkgever stelt voor de PGMR  per deelnemende school de volgende faciliteiten 
beschikbaar: 

a. Scholen voor basisonderwijs: € 1426,-  in het betreffende schooljaar; 
b. Scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal en/of voortgezet 

speciaal onderwijs: € 1551,- in het betreffende schooljaar. 
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Bijlage A12 
Maximumsalarisbedragen behorende bij artikel 14.1 van deze CAO 
 
Maximumsalarisbedragen als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC met 
maandbedragen in euro's bij een normbetrekking en zoals  
Loonpeil 1 september 2006 
 
 15-jaarsuitzicht kolom 1 kolom 2 
 schaal salnr bedrag 
 10 10 3219 
 10 11 3317 
 10 12 3427 
 11 6 3536 
 11 7 3642 
 11 8 3744 
 11 9 3847 
 11 10 3946 
 12 3 4051 
 12 4 4154 
 12 5 4254 
 12 6 4357 
 12 7 4485 
 13 5 4614 
 13 6 4742 
 13 7 4872 
 14 6 4998 
 14 7 5128 
 14 8 5266 
 15 6 5414 
 15 7 5557 
 15 8 5703 
 16 6 5876 
 16 7 6045 
 16 8 6216 
 17 6 6387 
 17 7 6557 
 17 8 6728 
 18 6 6937 
 18 7 7143 

      18     8        7350 
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BIJLAGE 2 
Toelichting salarisstrook 
 
 
Inleiding 
 
De werkgever is verplicht om de werknemer bij de eerste berekening en bij elke wijziging een 
specificatie van diens salaris te geven en ervoor te zorgen dat de werknemer uiterlijk op de 
laatste dag van elke maand over het salaris van die maand, dan wel over een voorschot 
daarop kan beschikken. De verplichting om periodiek een salarisspecificatie te verstrekken, 
is een volwaardig onderdeel van de overeenkomst tussen het schoolbestuur en het 
personeel. 
 
In deze bijlage gaan we in op de functie van de specificatie en de informatie die deze aan de 
ontvanger geeft. In paragraaf 2 wordt de totale salarisspecificatie met de daarop 
voorkomende begrippen besproken. In paragraaf 3 wordt het begrip herziene berekening 
nader toegelicht. 
 
1. Doel 
De salarisspecificatie informeert de ontvanger over alle bruto- en nettosalariscomponenten, 
ter verantwoording van het bedrag dat aan hem/haar is overgemaakt. Tevens geeft de 
specificatie aan met behulp van welke gegevens het salaris is berekend. 
 
2. Salarisspecificatie 
Het overgrote deel van het onderwijspersoneel ontvangt een salarisspecificatie die is 
vervaardigd door het CASO-systeem. De letters ‘CASO’ staan voor Commissie 
Automatisering Salarisadministratie Onderwijs, de naam van de commissie die in 1963 de 
basis voor het CASO-systeem heeft gelegd.  
 
De CASO-specificatie bestaat uit 8 onderdelen, die in figuur 1 schematisch zijn 
weergegeven. Elk onderdeel wordt apart toegelicht en de meest voorkomende termen op de 
specificatie worden toegelicht. 
 
a. Adresgegevens 
Hier leest u de naam, adres en woonplaats of het correspondentieadres van de werkgever, 
alsmede uw eigen naam, adres en woonplaats. 
 
b. Algemene gegevens 
Rechtsboven op de specificatie staat een regel die een achttal gegevens bevat. Naar deze 
gegevens wordt vaak gevraagd als u vragen stelt over de specificatie. 
Maand en jaar: de maand en het jaar waarin de specificatie is vervaardigd. 
 - volgnummer: dit nummer geeft aan hoeveel specificaties de werknemer in het betreffende 
kalenderjaar en in de betreffende dienstverhouding (DV, zie voor dit begrip hieronder) heeft 
ontvangen. Indien er in het salaris iets wijzigt, ontvangt de werknemer een specificatie. De 
volgnummers zijn opeenvolgend per DV. Aan deze volgnummers kan de werknemer zien of 
alle specificaties in zijn bezit zijn. Het hoogste nummer dat hier kan staan is 13. 
- AK: AK staat voor administratiekantoor. Het is een driecijferig nummer dat aangeeft welk 
administratiekantoor de salarisadministratie voor het bevoegd gezag uitvoert. 
- Werkgever: elke werkgever (schoolbestuur) heeft een uniek vijfcijferig nummer. Onder dit 
cijfer is het bevoegd gezag bekend bij het ministerie. 
- School: elke school heeft een unieke BRIN-code (BRIN: Basis Registratie Instellingen), 
bestaande uit twee cijfers en twee letters. Het BRINnummer is door het ministerie aan de 
school toegekend. Indien hier “div" staat vermeld, dan heeft de berekening betrekking op een 
aanstelling aan meer dan één school. 
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- Stamnummer: iedereen die werkzaam is in het onderwijs heeft in de CASO-
salarisadministratie een eigen uniek nummer, het zogenaamde stamnummer. Het 
stamnummer heeft niets met het sofi-nummer te maken. 
- DV: DV staat voor dienstverhouding, dit is een CASO-term. In rechtspositietermen betekent 
dit dienstverband. In principe heeft de werknemer één dienstverband per bestuur per 
schoolsoort. 
- Bladnummer: een salarisspecificatie met een bepaald volgnummer kan uit meer bladzijden 
bestaan. Een * achter het bladnummer betekent dat dit het laatste blad is. 
 
 
figuur 1: Opbouw salarisspecificatie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Berekeningskolommen 
In de kolom ,,omschrijving" worden de looncomponenten van het salaris van bruto naar netto 
genoemd. Naast de kolom ,,omschrijving" bevinden zich één of meer smalle kolommen die 
gebruikt worden om de bedragen weer te geven. Positieve en negatieve bedragen staan 
door elkaar. Boven deze kolommen staat vermeld waarop de daaronder vermelde bedragen 
betrekking hebben. 
- Brutosalaris: uw brutosalaris. De hoogte van het salaris van het onderwijspersoneel wordt 
door de minister vastgesteld. Het feitelijke salaris is mede afhankelijk van de schaal 
behorende bij de functie en het aantal dienstjaren. In onderdeel d (berekeningsgegevens) 
vindt u de inschalingsgegevens. Bij een volledig dienstverband vindt u het brutosalaris terug 
in de thans geldende schalen. Indien u een parttime betrekking hebt, vermenigvuldigt u het in 
de schaal gevonden bedrag met uw werktijdfactor die ook bij onderdeel d staat vermeld. 
- Vakantie-uitkering: deze vermelding komt voor in de maand mei van ieder jaar en bij 
volledig ontslag uit de dienstbetrekking. De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het brutoloon 
en loopt van juni enig jaar tot en met mei van het volgend jaar. 
- Inhouding spaarloonregeling: indien u deelneemt aan de spaarloonregeling, treft u op deze 
regel het bedrag aan dat ingehouden wordt op uw salaris in het kader van een 
spaarloonovereenkomst. Bij onderdeel h leest u naar welke (post)bankrekening uw 
spaargeld wordt overgemaakt. 
- Pseudo-premie WW: deze verplichte premie, een percentage van het loon in de zin van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering (premieplichtig loon), is gebonden aan een maximum 
bedrag en kent een franchise (een bedrag waarover geen premie verschuldigd is). Het 
premiepercentage, de maximum premiegrens en de franchise worden jaarlijks aangepast. 

 
a. adresgegevens 

c. berekeningkolommen 

b. algemene gegevens 

d. berekeningsgegevens 

e. fiscale gegevens 

f. cumulatieve gegevens  

g. rekening 
courant 
gegevens 

h. betalingsgegevens 
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- Premie ABP-pensioen/NP: dit is de verplichte premie Ouderdomspensioen/Nabe-
staandenpensioen. De premie wordt afgedragen aan het ABP en jaarlijks aangepast. De 
premie bestaat uit een werkgevers- en een werknemersaandeel, kent een franchise en wordt 
berekend over het jaarinkomen (brutoloon inclusief de maandelijks opgebouwde aanspraak 
op vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering OOP en vaste toelagen). 
- Premie IP/BW: dit is de verplichte premie Invaliditeitspensioen Bovenwettelijk. De premie 
wordt afgedragen aan het ABP en jaarlijks aangepast. Indien u heeft gekozen voor reparatie 
van het zogenaamde IP-hiaat, staat achter deze premie ,,hoog" en ontvangt u bij 
arbeidsongeschiktheid een uitkering van 70% van uw laatstverdiende salaris. Indien u niet 
voor reparatie heeft gekozen, staat achter deze premie ,laag". Bij arbeidsongeschiktheid  
ontvangt u dan een uitkering van 65%. De premie wordt berekend over uw jaarinkomen, 
bestaat uit een werkgevers- en een werknemersaandeel en kent een franchise. 
- Premie FPU basis: De aanspraak op FPU is alleen nog overgangsrechtelijk mogelijk 
(deelnemers geboren vóór 1950 die sinds 1 april 1997 FPU opbouwden). Het FPU-
opbouwdeel is vervallen met ingang van 1 januari 2006. De premie FPU basis blijft 
gehandhaafd voor de financiering van de overgangsregeling.  
- Premie IPAP: dit is de betaalde premie in verband met het aanvullingsplan 
invaliditeitspensioen. Het is een vrijwillige verzekering en u heeft hiervoor een polis 
ontvangen. 
- Inkomenstoelage ZVW: Dit is de maandelijkse inkomenstoelage i.v.m. het afschaffen van 
de ZKOO/ZVO. De toelage bedraagt € 30,00 bruto bij een fulltime dienstverband.  
- Premie ZVW: De Zorgverzekeringswet (ZVW) schrijft voor dat de verzekerde een 
inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is over het zogenoemde bijdrage-inkomen. De 
bijdrage wordt maandelijks berekend waarbij rekening wordt gehouden met een maximum te 
betalen bedrag per maand. Tevens schrijft de ZVW voor dat de inkomensafhankelijke 
bijdrage die de werknemer moet betalen door de werkgever wordt vergoed. Over deze 
vergoeding moet loonbelasting worden betaald door de werknemer. De vergoeding ZVW 
staat daardoor boven de regel ‘’loonheffing”, de af te dragen premie staat onder de regel 
“loonheffing”. Dus ook al wordt de premie volledig gecompenseerd door de werkgever, de 
werknemer ontvangt door een verhoging van de loonheffing hierdoor netto minder.  
- Loonheffing: dit is het bedrag dat door de fiscus wordt geïnd op basis van de 
loonheffingstabel en eventueel het tarief bijzondere beloningen. 
- Tegemoetkoming reiskosten: indien de afstand woon-werkverkeer minimaal 7 km bedraagt, 
komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten. De hoogte van de 
tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal kilometers en het aantal gewerkte dagen per 
week. 
 
Naast de kolom “omschrijving" bevinden zich een of meer smalle kolommen die gebruikt 
worden om de bedragen weer te geven die hierboven zijn toegelicht. Boven de kolommen 
staat vermeld waarop de daaronder vermelde bedragen betrekking hebben, bijvoorbeeld 
februari 2006, vakantie-uitkering 2006, incidentele betaling, herziene berekening januari 
2006, nabetaling en terugbetaling. 
 
d.  Berekeningsgegevens 
In kolom d op de specificatie staan alle gegevens vermeld op grond waarvan uw salaris is 
berekend. 
- Burgerservicenummer: Dit is het oude sofinummer.  
- Loon heffingstabel: hier wordt de kleur van de tabel loonbelasting/premie volksverzekering 
vermeld die op uw situatie van toepassing is. De witte tabel geldt voor mensen die 
deelnemen aan het arbeidsproces, mensen die inkomsten hebben uit tegenwoordige arbeid. 
De tabel wordt vastgesteld door de Belastingdienst en (meer)jaarlijks aangepast. De 
werkgever is verplicht deze tabel toe te passen. 
- Loonheffing: hierachter staat vermeld ”met loonheffingskorting" of “zonder 
loonheffingskorting". Dit betekent dat al dan niet de sinds 1 januari 2001 ingevoerde 
algemene korting en arbeidskorting wordt toegepast. De loonheffingskorting mag maar door 
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één werkgever tegelijk worden toegepast. Met eventuele andere belastingkortingen wordt 
geen rekening gehouden. Die moeten worden aangevraagd bij de Belastingdienst. 
- Deeltijdfactor ABP: dit is de uitkomst van uw betrekkingsomvang (voor de desbetreffende 
verwerkingsmaand) die door het ABP wordt gebruikt voor de berekening van uw pensioen, 
vervroegd pensioen (FPU) en diverse andere doeleinden. 
- Percentage loonheffing bijzondere beloningen: dit is het percentage loonheffingen dat 
uitsluitend op éénmalige uitkeringen (bijvoorbeeld vakantie-uitkering) wordt toegepast. Dit 
percentage is afhankelijk van uw fiscale inkomen bij de betreffende werkgever over het 
voorafgaande jaar c.q. bij datum indiensttreding. (Regulier salaris wordt belast conform de 
loonheffingstabel.) 
- Functie: hier is de functie vermeld waarin u bent aangesteld. 
- Bezoldigd naar: hier wordt de werktijdfactor vermeld waarin u aangesteld bent en op basis 
waarvan uw salaris wordt berekend. 
- Vermeerderd met feitelijke tijdelijke (uitbreiding) taakomvang: indien u een tijdelijke 
uitbreiding hebt gehad, vindt u hier de werktijdfactor van de uitbreiding met het betreffende 
tijdvak (vanuit weekbasis berekend). 
- Schaal salarisnummer: hier wordt de schaal en nummer aangegeven waarnaar u wordt 
bezoldigd. 
- Carrièrepatroon met maximumschaal: hier wordt aangegeven welke maximumschaal bij uw 
functie hoort. 
Andere voorkomende regels: 
 * indien u een UWV-uitkering geniet, wordt hier meegedeeld dat uw inkomsten aan 

UWV zijn gemeld. 
 * tarief voor anonieme werknemers. Indien u geen loonbelastingverklaring hebt 

ingevuld of geen kopie van een geldig legitimatiebewijs hebt ingeleverd, is uw 
werkgever verplicht 52% loonheffing in te houden op uw salaris. Als het tarief voor 
anonieme werknemers wordt toegepast, wordt de loonheffingstabel niet op de 
specificatie vermeld. 

 
e. Fiscale gegevens 
Onder de berekeningskolommen zijn de fiscale gegevens opgenomen: het loon voor 
berekening loonheffing en de toegepaste arbeidskorting. Dit zijn de bedragen waarbij in de 
witte tabel wordt gekeken om de loonheffing voor u te bepalen. 
 
f. Cumulatieve gegevens 
Onder dit kopje staat de vanaf juni tot en met de maand van de specificatie opgebouwde 
vakantie-uitkering vermeld. Deze aanspraken worden in mei uitbetaald of afgerekend bij 
ontslag. Het is een brutobedrag. Hier staan bovendien de jaartotalen loonheffing, 
arbeidskorting en loon voor berekening loonheffing (fiscaal loon) vermeld, vanaf januari tot 
en met de maand van de salarisspecificatie. 
 
g. Rekening-courantgegevens 
Het kan voorkomen dat door een herberekening van het salaris een schuld ontstaat van de 
werknemer aan de werkgever. Indien deze niet in één verwerkingsmaand met u kan worden 
verrekend, ontstaat er een rekening-courantsituatie. Indien het nog te verrekenen bedrag 0 
is, dan wordt de rekening-courant weer opgeheven. 
 
h. Betalingsgegevens 
Hier staan de netto bedragen die worden overgemaakt op de (post)bankrekeningen die door 
de werknemer zijn opgegeven. Als er loonbeslag is gelegd door derden, dan wordt het 
(post)bankrekeningnummer van de beslaglegger hier vermeld, met daarachter het af te 
dragen bedrag. Ook de afstorting van het spaarloon naar uw spaarloonrekening staat hier 
vermeld. Indien hier het woord “kas" staat, dan vindt er geen automatische afstorting plaats. 
Salarissen kunnen op kas staan indien u bijvoorbeeld niet alle benodigde gegevens hebt 
ingestuurd. 
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3. Herziene berekeningen 
Indien in voorgaande maanden een onjuiste salarisberekening is gemaakt, zal achteraf een 
herberekening plaatsvinden. Betreft het een herziening over het lopende kalenderjaar, dan 
kan het hele bruto/netto traject op de juiste wijze worden herberekend. Gaat het om een 
herziening over een reeds afgesloten kalenderjaar, dan zullen er verschillen ontstaan bij de 
inhouding van belasting en premie sociale verzekeringswetten. 
Herziene berekeningen kunnen verschillende oorzaken hebben. 

- fouten bij de invoer van de gegevens voor de vaststelling van het salaris; 
- fouten in de programmatuur van het CASO-systeem; 
- wijzigingen in de regelgeving die niet tijdig in het systeem konden worden ingebouwd. 

Uit de salarisspecificatie blijkt vanaf welke maand een herrekening heeft plaatsgehad. Het 
resultaat van de herrekening staat in een aparte kolom nabetaling respectievelijk 
terugbetaling. Deze kolom laat het verschil zien tussen de oorspronkelijke berekening en de 
herziene berekening. 
 
Blijkt uit een salarisherziening dat over eerdere maanden te veel salaris is uitbetaald dan 
heeft het bestuur het recht dit te veel betaalde met toekomstige betalingen te verrekenen. 
Uitgaande van de CAO mag per maand echter nooit meer dan tien procent van het 
nettosalaris worden ingehouden. 
 
Ten slotte 
In het voorgaande is de salarisspecificatie besproken. De salarisspecificatie is echter 
onlosmakelijk verbonden aan het feitelijke salaris. Onjuistheden op de specificatie zijn de 
weerslag van een onjuist salaris. Reden temeer om er voldoende aandacht aan te schenken. 
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Bijlage 3 
Financiële aspecten ouderschapsverlof 
 
3.1 Inleiding 
Met de invoering van de levensloopregeling en de ouderschapsverlofkorting is op 
1 januari 2006 de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof afgeschaft. U houdt tot 
31 december 2006 wel recht op de afdrachtvermindering voor loon dat u doorbetaalt op 
grond van een regeling die al op 31 december 2005 bestond. De afdrachtvermindering 
betaald ouderschapsverlof past u toe op het loon dat u doorbetaalt tijdens het 
ouderschapsverlof van de werknemer. In dit hoofdstuk gaan we verder in op de kosten 
betaald ouderschapsverlof vanaf 1 januari 2007. 
 
3.2 Kosten betaald ouderschapsverlof met ingang van 1 januari 2007 
Tot 1 januari 2007 betaalt u over de periode van betaald ouderschapsverlof 75% van het 
salaris door. De kosten bij een volledig genoten ouderschapsverlof bij een normbetrekking 
bedragen nu ongeveer € 5.500 per werknemer.  
Door het vervallen van de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof met ingang van  
1 januari 2007 zouden de totale kosten per verlofganger bij een fulltime aanstelling globaal 
zo'n € 8.500 per volledig betaald ouderschapsverlof bedragen. Dit is een forse verhoging. 
Daarom is in de CAO PO 2006-2008 vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2007 de 
werknemer over de uren betaald ouderschapsverlof een doorbetaling van 55% van het loon 
plaatsvindt. Het percentage van 55% doorbetaling door de werkgever wordt van kracht voor 
alle werknemers. Eén en ander betekent dat er geen overgangsregeling is voor ‘lopende 
gevallen’.  
Indien de werknemer gebruik maakt van de levensloopregeling in het jaar waarin hij ook 
betaald ouderschapsverlof geniet, hoeft hij er in principe ten opzichte van de huidige situatie 
niet op achteruit te gaan, omdat hij immers aanspraak kan maken op een belastingvoordeel 
in de vorm van de ouderschapsverlofkorting via de Belastingdienst.  
U berekent de ouderschapsverlofkorting door het aantal uren ouderschapsverlof in 2006 te 
vermenigvuldigen met € 3,71. Het maximale bedrag van de ouderschapsverlofkorting mag 
niet meer zijn dan uw jaarloon in 2005 min uw jaarloon in 2006. 
 
De kosten van doorbetaling van het salaris met 55% betekent dat de kosten voor de 
werkgever per fulltime aanstelling bij volledig ouderschapsverlof nu ongeveer € 6.000 
bedragen.   
Sociale partners hebben in het overleg afgesproken dat indien de fiscale regeling voor de 
werknemer wegvalt, partijen opnieuw overleg gaan voeren met als uitgangspunt de 75% 
doorbetaling die tot 1 januari 2007 van kracht is. 
 
In dit hoofdstuk gaan we uit van de situatie zoals die ontstaat na 1 januari 2007, dus met een 
doorbetalingspercentage van 55. 
  
 
3.3 Landelijke normering  
De raming van de kosten van het betaald ouderschapsverlof op landelijk niveau is in 2001 
door OCW gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Deze betreffen de leeftijdsgroep, het 
aantal kinderen, de spreiding van het beroep op verlof, de mate van vervanging en de kosten 
van de vervanger. Wij geven ze hier weer. 

• De kosten worden overwegend gemaakt voor personeel in de leeftijdsgroep van 20 
t/m 40 jaar. 

• Gemiddeld heeft de populatie van 20 t/m 40 jaar 1,8 kind dat in aanmerking komt 
voor ouderschapsverlof. 

• Het aantal verlofopnamen is gelijkmatig gespreid over de jaren. 
• Ieder personeelslid maakt volledig gebruik van het recht op betaald 

ouderschapsverlof. 
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• Ieder personeelslid dat gebruik maakt van betaald ouderschapsverlof, wordt 
gedurende het ouderschapsverlof volledig vervangen. 

• De gemiddelde personeelslast van de verlofganger is gelijk aan die van de 
vervanger. 

 
Al deze veronderstellingen geven de indruk dat er in de structurele situatie gemiddeld 
voldoende geld beschikbaar zal zijn om het betaald ouderschapsverlof te betalen.  
 
3.4 Normen en kengetallen 
Kenmerkende normen in de regeling betaald ouderschapsverlof zijn de volgende: 

• Het aantal verlofuren bedraagt 25% van de betrekkingsomvang.  
• Dit betekent 415 klokuren aan ouderschapsverlof bij een normjaartaak van 1659 

klokuren. 
• De doorbetaling bedraagt met ingang van 1 januari 2007 55% van het salaris over de 

omvang van het ouderschapsverlof.  
• Het bestuur bekostigt deze doorbetaling uit de lumpsum of uit het Budget voor 

personeelsbeleid.  
• Het lagere salaris heeft gevolgen voor degene die ouderschapsverlof neemt. 

Allereerst ontvangt de fiscus relatief minder waardoor het netto-effect voor de 
betrokkene hoger uitvalt. Bovendien werkt het lagere salaris door op een aantal 
regelingen in de sfeer van de sociale zekerheid. Als de werknemer in het jaar waarin 
hij betaald ouderschapsverlof opneemt, eveneens gebruik maakt van de regeling 
levensloop, kan hij aanspraak maken over de ouderschapsverlofkorting via de 
Belastingdienst. Het netto-inkomen gedurende de verlofperiode zal dan hoger 
worden.  

• Met ingang van 1 augustus 2006 kunnen de vervangingskosten voor het betaald 
ouderschapsverlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden.  
Het bevoegd gezag ontvangt een lumpsumbudget voor de personele bekostiging en 
het budget voor personeelsbeleid (waarin o.a. een component 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. 

 
Op basis van de gegevens uit schooljaar 2000-2001 hanteert OCW de volgende  kengetallen 
voor de landelijke berekeningen voor het basisonderwijs:  

• zo’n 38% van de personeelsleden valt in de leeftijdscategorie 20 t/m 40 jaar (37,6%);  
• de gemiddelde personeelslast (GPL) van deze leeftijdscategorie bedraagt € 33.305 

(prijspeil 2000-2001). 
Het percentage van bijna 38% van het aantal fte's van het personeel dat tot de leeftijdsgroep 
20 t/m 40 jaar behoort, geeft een indicatie voor elk afzonderlijk schoolbestuur. Is dat 
percentage lager dan zullen de kosten ook lager dan gemiddeld zijn en omgekeerd. Op 
diezelfde wijze is een relatie te leggen met de GPL. 
 
3.5 Doorwerking in de sociale zekerheid 
Het opnemen van het betaald ouderschapsverlof verlaagt het brutoloon voor de werknemer 
en kan dus gevolgen hebben voor uitkeringen.  
 
Pensioen 
De opbouw van pensioenrechten gaat gewoon door. De afdracht van de pensioenpremie en 
de wijze waarop de werkgever zijn deel van de afgedragen pensioenpremie op de 
werknemer verhaalt, gaan namelijk tijdens het ouderschapsverlof ook gewoon door. Van het 
lagere brutoloon gaat wel een relatief groter deel op aan pensioenpremie. 
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Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkeringen 
De hoogte van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering is afhankelijk van het salaris. 
Tijdens het ouderschapsverlof is het salaris lager, dus vermindert de opbouw van deze 
uitkeringen evenredig. 
 
Besluit Werkloosheid Onderwijs en Onderzoekpersoneel (BWOO) 
De hoogte van een eventuele ontslaguitkering wordt bepaald door de berekening van het 
feitelijk aantal arbeidsuren en dat aantal vermindert. Voor die berekening kijkt men naar het 
gemiddeld aantal uren dat iemand gewerkt heeft in de 26 kalenderweken onmiddellijk 
voorafgaande aan het betaald ouderschapsverlof. Heeft hij of zij in die periode onbetaald 
ouderschapsverlof opgenomen dan zou dat dus effect kunnen hebben op het gewerkt aantal 
uren. 
 
3.6 De kosten per verlofganger 
De directe kosten van een verlofganger zijn voor het bestuur in principe betrekkelijk 
eenvoudig in kaart te brengen. Het gaat immers om de doorbetaling van 55% van het 
brutoloon van de werknemer. De werkgever kan dan de brutoloonkosten vaststellen door 
daar ongeveer 48% bovenop te leggen. De complexiteit van de normjaartaak, met name wat 
de lesgevende taak aangaat, zorgt echter ook hier voor een lastige hobbel. Om dit te 
verduidelijken beschrijven wij de gang van zaken voor een leerkracht met een volledige 
betrekking die ouderschapsverlof opneemt en dus volledig wordt vrijgeroosterd. 
 
Periodes verschillen 
Voor de periode waarin de leerkracht ouderschapsverlof opneemt, geldt de doorbetaling van 
55%. Die periode komt overeen met de tijd waarin iemand met een fulltime betrekking een 
kwart van de 930 klokuren lesgevende taak moet uitvoeren, afgerond 233 klokuren.  
Maar het is afhankelijk van het rooster, de vakantieperiodes en andere roostervrije dagen 
hoe lang die periode van geval tot geval duurt! Dat betekent dat de periode waarin 55% 
doorbetaling plaatsvindt, aanzienlijk kan variëren. Ouderschapsverlof dat kort voor de 
zomervakantie begint, duurt op die manier veel langer dan ouderschapsverlof dat aan het 
begin van het schooljaar start. Het verschil in periode leidt in principe tot aanzienlijke 
verschillen in betaling en zou daarmee tot rechtsongelijkheid leiden.  
 
Doorwerken combineren met verlof 
Het ouderschapsverlof wordt verleend gedurende een aaneengesloten periode van ten 
hoogste een jaar. Verlenging is mogelijk, maar het verlof en de opname van het verlof kan 
uiterlijk duren tot de datum waarop het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. De 
werkgever stemt in met een verzoek om verlenging tenzij gewichtige redenen zich daartegen 
verzetten.   
Wanneer iemand voor een deel van de tijd wil doorwerken en een deel verlof wil opnemen, 
geldt de bepaling van de omvang van het verlof naar analogie. In die situatie krijgt de 
leerkracht over een deel van zijn werktijdfactor 100% doorbetaald en over een ander deel 
(de verloffactor ouderschapsverlof) 55%. In principe is het mogelijk om het betaalde 
ouderschapsverlof te spreiden over een heel jaar. Omdat alles berekend wordt op jaarbasis 
komt men dan uit op de situatie van driekwart doorwerken en één kwart verlof gedurende 
een jaar. Dat leidt tot een reguliere salarisbetaling van 100% voor de werktijdfactor van 0,75. 
Voor de verlofwerktijdfactor van 0,25 ontvangt betrokkene dan een jaar lang 55%. 
Voor deeltijders gelden de berekeningen naar rato. 
 
Eenvoudige berekening van salariskorting mogelijk 
Het bepalen van de verlof- en inhoudingsperiode is, als we de regels strak interpreteren, een 
buitengewoon complexe zaak. Van dag tot dag zou in principe moeten worden nagaan welke 
werktijdfactor van toepassing is, waarna de salarisberekening voor deze kort-tijdelijke 



 

 27

periodes vastgesteld kan worden. Ook het samenvallen met een adv-dag zou tot complexe 
berekeningen leiden.  
Dit vraagt om een eenvoudiger systeem. Bovendien zou het in financiële zin niet moeten 
uitmaken of iemand verlof opneemt in vakantietijd of in andere periodes in het jaar, zodat 
daaruit geen rechtsongelijkheid kan voortkomen. 
 
De '55% - methode' 
In de CAO PO is gekozen voor de volgende eenvoudiger methode. Hierbij gaat men in de 
redenering uit van de korting op het salaris die samenhangt met het betaalde 
ouderschapsverlof. In principe bedraagt deze korting bij betaald ouderschapsverlof 45%. Het 
totale effect van deze korting over de gehele periode komt dus uit op totaal 135% van een 
maandsalaris. 
 
Neemt een leerkracht het betaalde ouderschapsverlof op gedurende 3 maanden dan geldt 
een salariskorting per maand van 45%, opname gedurende 6 maanden leidt tot een korting 
van 22,5% per maand en opname gedurende een jaar leidt tot een korting van 11,25% per 
maand. Zo kan de korting van in totaal 135% teruggerekend worden naar de korting 
gedurende de variabele periode waarin men betaald ouderschapsverlof opneemt en kan de 
korting uitgesmeerd worden over de periode van betaald ouderschapsverlof. 
Het voordeel hiervan is dat de vakanties geen speciaal effect meer hebben, want in alle 
gevallen geldt een totale korting van 135%. Bovendien kan men op deze wijze globaler de 
periode vaststellen waarin de korting wordt toegepast en terugrekenen naar de korting 
gedurende de betreffende maand. 
Is het kortingspercentage voor een bepaalde maand vastgesteld, dan is het ook redelijk 
eenvoudig terug te rekenen welke werktijdfactor en verloffactor voor die betreffende maand 
moet gelden. 
 
Voorbeeld 1 voor een verlofperiode van 5 maand 
Ter illustratie het voorbeeld van iemand die betaald ouderschapsverlof opneemt en daarbij 
deels blijft werken waarbij de periode van het evenredig opgenomen verlof globaal neerkomt 
op 5 maand. De totale korting over die periode van 135% kan dan simpel als volgt worden 
vastgesteld: 
Omvang korting berekend per maand: (3 x 45%) : 5 = 27% 
Desgewenst kan de werkgever in overleg met de betrokkene de korting wat spreiden in de 
tijd, rekening houdend met de feitelijke opname van het verlof. Bijvoorbeeld, 3 maanden 35% 
korting en vervolgens nog 2 maanden elk 15% korting. Als het totaal maar 135% bedraagt. 
 
Terugrekening 
De verloffactor kan ook op een eenvoudige wjize vastgesteld worden door de verloffactor 
van 1,0000 die geldt voor 3 maanden, te delen door het aantal maanden dat daadwerkelijk 
het verlof wordt opgenomen: 1,0 x 3/5 = 0,6. 
 
Raming loonkosten op bestuursniveau 
De kosten van het ouderschapsverlof zijn van geval tot geval op basis van de vorige 
paragraaf heel nauwkeurig vast te stellen. Zoals we al eerder hebben aangegeven, geldt de 
vuistregel dat de kosten per verlofganger bij een fulltime aanstelling globaal zo'n € 6.000 per 
volledig betaald ouderschapsverlof bedragen. Voor een bestuur met een wat groter aantal 
personeelsleden is het natuurlijk ook gewenst om van tevoren een raming te kunnen maken 
van de te verwachten kosten. Hiervoor sluiten we aan bij de globale gegevens zoals die 
landelijk gelden. Het aantal personeelsleden moet dan wel zo groot zijn dat die gegevens 
ook werkelijk globaal overeen kunnen komen. Dat zal in de meeste situaties al gauw het 
geval zijn bij meer dan 100 personeelsleden. 
 
De volgende gegevens worden landelijk toegepast: 
gemiddelde betrekkingsomvang:    75% 
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aantal personeelsleden van 20 t/m 40 jaar:   37,5% 
gemiddeld aantal kinderen:     1,8 kind 
effectuering betaald ouderschapsverlof:   80 % (raming) 
kosten per volledig verlof:     6.000 euro's 
 
Deze gegevens leiden bij een bestuur met 500 personeelsleden tot de volgende raming: 
aantal personeelsleden:     500 
gemiddelde betrekkingsomvang:    75% 
aantal fte:       375 
personeelsleden van 20 t/m 40 jaar:    37,5% 
aantal fte:       141 
gemiddeld aantal kinderen:       1,8  
maximaal aantal ouderschapsverloven:   254 
effectuering betaald ouderschapsverlof:   80% 
realisering aantal ouderschapsverloven:   203 
periode in jaren:      20 
gemiddeld aantal verloven per jaar:    10 
gemiddelde kosten per jaar per verlof:    6.000 euro 
totale kosten verlof per jaar:     60.000 euro 
 
N.B. Nadrukkelijk tekenen we hierbij aan dat op basis van de eigen historische gegevens 
een bestuur uiteraard de landelijke gegevens kan vervangen door de eigen gegevens en 
nagaan of deze een redelijk stabiel patroon vormen. Wij raden u aan deze historische 
gegevens te betrekken bij het opstellen van de raming van deze loonkosten. U voorkomt 
daarmee dat er onnodig geld op de plank ligt.  
 
Inhaaleffect 
De raming van de kosten zoals hiervoor aangegeven, betreffen de kosten in een structurele 
situatie zoals die gemiddeld per jaar gemaakt worden. Op het moment dat het betaald 
ouderschap werd ingevoerd, 2001, waren de kosten in de eerste paar jaar hoger, omdat bij 
de start meteen meer 'jaargangen' kinderen betrokken zijn: die van 0, 1 en 2 jaar. In het 
eerste jaar en ook in de twee jaren daaropvolgend is dus een inhaaleffect aanwezig. Over dit 
inhaaleffect zijn geen (landelijke) cijfers bekend zodat we een schatting moeten maken. We 
gaan uit van de schatting dat 50% van de mogelijke extra verloven in dat jaar tot gelding 
komt. Dat geeft de volgende aanvullende raming van de kosten voor bovenbedoeld bestuur. 
 
Startjaren 
1e startjaar, kinderen van 0,1 en 2 jaar 
maximaal aantal verloven      30 
regulier aantal verloven     10 
extra potentieel aantal verloven    20 
inhaaleffect 50%      10 
extra kosten:       60.000 euro 
In het eerste jaar bedragen de kosten op deze wijze 200% van de reguliere jaarlijkse kosten. 
 
2e startjaar, kinderen van 0,1 en 2 jaar 
maximaal aantal verloven     30 
regulier aantal verloven     10 
extra potentieel aantal verloven    10 (30 - 10 regulier - 10 startjaar 1) 
inhaaleffect 50%      5 
extra kosten       30.000 euro 
In het 2e jaar bedragen de kosten op deze wijze 150% van de reguliere jaarlijkse kosten. 
 
 
3e startjaar, kinderen van 0,1 en 2 jaar 
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maximaal aantal verloven     30 
regulier aantal verloven     10 
extra potentieel aantal verloven      5 (30 -10 regulier -15 startjaar 1+2) 
inhaaleffect 50%        2,5 afgerond 
extra kosten        15.000 euro 
In het 3e jaar bedragen de kosten op deze wijze 125% van de reguliere jaarlijkse kosten. 
 
Sinds de start van de regeling ouderschapsverlof zijn de leeftijdsjaren waarvoor 
ouderschapsverlof geldt uitgebreid tot en met 8 jaar oude kinderen in het schooljaar 2004-
2005. Dit heeft daardoor nog extra inhaaleffecten teweeg gebracht. Daarvoor geldt in 
principe dat dezelfde systematiek bewandeld kan worden als hiervoor geschetst voor het 
maken van de meerjarenraming. Nu de regeling sindsdien integraal van kracht is ebt het 
inhaaleffect geleidelijk af. In de structurele situatie zal er dan na verloop van tijd sprake zijn 
van telkens één nieuwe jaargang waarvoor de regeling financiële betekenis heeft. 
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Bijlage 4 
Financiële aspecten extra periodieken herintreders 
 
4.1 Ontstaansgeschiedenis 
Tot 1 augustus 2001 was het op grond van het Rechtspositiebesluit niet mogelijk extra 
periodieken toe te kennen aan herintredende werknemers. Mede door een uitspraak van de 
Commissie Gelijke Behandeling dat de ervaring van betaald en onbetaald werk 
meegewogen moet worden bij de inschaling van herintreders, is het Rechtspositiebesluit 
toen aangepast waardoor het mogelijk werd extra periodieken toe te kennen. In de CAO PO 
2002-2004 zijn deze afspraken rondom de inschaling van herintreders vastgelegd. Deze 
afspraken hadden ook gevolgen voor zittende werknemers die in het verleden als herintreder 
weer een aanstelling in het onderwijs hadden gekregen. 
Het bevoegd gezag moest deze extra periodieke verhoging(en) uit de eigen middelen 
betalen, tot het moment waarop de betrokkene volgens het reguliere carrièrepatroon, dus 
zonder de extra periodieken, het maximumsalaris zou hebben bereikt. De eigen middelen die 
hiervoor aangewend moesten worden, konden bijvoorbeeld uit het budget voor 
personeelsbeleid gehaald worden.  
Indien een personeelslid in bijvoorbeeld schaal LA regel 12 in aanmerking kwam voor een 
extra periodiek en ingeschaald werd in LA 13, dan kon het salaris behorend bij schaal LA 12 
gedeclareerd worden bij het Rijk, maar kwamen de meerkosten (verschil LA 13 en LA 12) ten 
laste van de eigen middelen.   
 
4.2 Inschaling onder lumpsum 
Met de invoering van de lumpsumfinanciering is het onderscheid tussen declaratie en 
betaling uit eigen middelen weggevallen. U betaalt nu de volledige loonkosten uit het 
lumpsumbudget inclusief de in het verleden toegekende extra periodieken.   
Bij de berekening van het lumpsumbudget wordt rekening gehouden met de gemiddelde 
leeftijd van de leraren van de school. Uit analyses op de loonkosten is gebleken dat de 
verschillen in het aantal periodieken zo goed mogelijk worden gecompenseerd door de 
gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel mee te laten tellen in de bekostiging. Deze 
leeftijdscompensatie gaat uit van de landelijke gemiddelde relatie tussen leeftijd en beloning 
van personeel op een school. De leeftijd is de beste benadering van de anciënniteit die we 
hebben, maar het is geen perfecte benadering. U kunt dus personeel in dienst hebben die op 
een bepaalde leeftijd meer of juist minder periodieken hebben, dus meer of juist minder 
salaris ontvangen dan landelijk gemiddeld op die leeftijd. 
In de onderstaande tabel ziet u de landelijke gemiddelde leeftijd in relatie tot de schaal. De 
leeftijd op 1 oktober 2003 wordt vergeleken met het niveau in de schaal in 2003. 
 
Verdeling leeftijd OP binnen schalen 
schaal Leeftijd schaal Leeftijd 
LA 1 25,2 LB 1 26,3 
LA 2 25,4 LB 2 27,0 
LA 3 26,0 LB 3 28,0 
LA 4 27,1 LB 4 29,3 
LA 5 28,0 LB 5 30,0 
LA 6 29,4 LB 6 31,6 
LA 7 30,9 LB 7 32,9 
LA 8 32,7 LB 8 34,2 
LA 9 34,3 LB 9 36,2 
LA 10 35,9 LB 10 37,0 
LA 11 37,7 LB 11 38,3 
LA 12 38,8 LB 12 39,6 
LA 13 39,1 LB 13 40,5 
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LA 14 39,8 LB 14 41,7 
LA 15 41,4 LB 15 42,3 
LA 16 42,0 LB 16 44,2 
LA 17 42,5 LB 17 44,8 
LA 18 49,5 LB 18 49,6 
 
Uit de analyses van de realisatiegegevens over het meetjaar 2004/2005 blijkt dat iedere 
verhoging met 1 jaar van de GGL correspondeert met € 660 extra loonkosten per fte OP. 
Hebt u bijvoorbeeld een leraar in LA 5 met een leeftijd van 26 jaar in plaats van het landelijke 
gemiddelde van 28 jaar, dan ontvangt u voor dit personeelslid € 1.320 minder. Omgekeerd 
krijgt u voor een leraar in LA 5 met een leeftijd van 30 jaar in plaats van de landelijk 
gemiddelde leeftijd van 28 jaar € 1.320 meer.  
 
Bovenstaande leert dat herintreders de loonkosten kunnen drukken, daar zij in relatie tot hun 
leeftijd in een lagere salarisregel zitten.  
 
4.3 Salaris herintreders 
Op grond van de CAO PO 2006-2008 artikel 6.7 kunnen herintreders in aanmerking komen 
voor een of twee extra periodieken. In hoofdlijnen komt dit op het volgende neer. 
Werknemers die door loopbaanonderbreking een salarisachterstand hebben opgelopen, 
komen voor één of meer extra periodieken in aanmerking. Bedraagt de salarisachterstand 
minder dan 5 periodieken dan komt de werknemer, met ingang van het derde jaar na 
herintreding, voor één extra periodiek in aanmerking. Is de salarisachterstand 5 of meer 
periodieken dan komt hij voor 2 extra periodieken in aanmerking. De werkgever kan hiervan 
afwijken, als uit een beoordelingsgesprek blijkt dat de werknemer niet voldoende functioneert 
om één of meer extra periodieke verhogingen te rechtvaardigen.  
Hoewel de herintreders de loonkosten drukken, daar zij in relatie tot hun leeftijd in een lagere 
salarisschaal zitten, kunt u in uw (meerjaren)begroting in het derde jaar na herintreden dus 
met extra kosten te maken krijgen.  
 
4.4 Hoogte extra kosten 
Een herintreder komt in aanmerking voor 1 of 2 periodieken afhankelijk van het aantal 
periodieken achterstand. Hoeveel deze extra periodiek u gaat kosten, is afhankelijk van de 
inschaling op het moment dat u die extra periodiek toekent.  
Voorbeeld. 
Een leerkracht zit in schaal LA 8 en krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar 2 extra 
periodieken. Op 1 augustus gaat deze leerkracht eerst regulier naar regel 9. Daarna worden 
er twee periodieken bij opgeteld. Hij wordt dus ingeschaald in regel 11. U betaalt gedurende 
9 jaar de meerkosten die met deze extra verhoging te maken hebben, namelijk het aantal 
jaren dat zonder deze extra periodieken nodig zou zijn om in de eindschaal LA 18 te komen.  
Salaris schaal 9: €.2.518 
Salaris schaal 11: €2.616 
Meerkosten eerste jaar inclusief 48% werkgeverslasten: € 98 x 12 x 148% = €1.740,48. 
Omdat de periodieken vanaf regel 15 ongeveer met €100 per periodiek stijgen, zijn de extra 
kosten over deze 9 jaar globaal €20.500. Per jaar moet u dus rekening houden met 
gemiddeld een kleine €2.300 meerkosten.  
 
In de toolbox op de site van VOS/ABB vindt u het instrument personele kosten onder 
lumpsum, waarmee u op een eenvoudige manier de meerkosten bij het toekennen van extra 
periodieken kunt berekenen. 
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Bijlage 5  
Financiële aspecten BAPO 
 
5.1 Inleiding 
In praktisch elke lumpsumbijeenkomst komt de BAPO aan de orde:  
Hoe moeten we de rechten uitrekenen?  
Hoeveel geld gaat die BAPO ons kosten?  
Wat moeten we met personeelsleden die zeggen dat ze nog rechten hebben?  
Zijn we verplicht alle uren sinds 1998 alsnog toe te kennen?  
Krijgen we er voldoende middelen voor? 
In dit artikel zetten we een aantal zaken op een rij. In paragraaf 2 besteden we aandacht aan 
de uitvoeringsregeling BAPO zoals die is opgenomen als bijlage XI bij de CAO PO 2006-
2008 en in paragraaf 3 komt de praktijk van alledag aan de orde. In de laatste paragraaf 
laten we aan de hand van een tabel zien, hoe u het verlof voor de komende jaren in kaart 
kunt brengen.  
De kosten die met het BAPO-verlof samenhangen worden uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 3 van de brochure ‘Personele kosten onder lumpsum’. In dit artikel verwijzen we 
regelmatig naar deze brochure. 
 
5.2 Uitvoeringsregeling BAPO 
In de CAO PO 2006-2008  is in bijlage XI het uitvoeringsreglement BAPO opgenomen. Herin 
zijn alle bepalingen rondom de BAPO opgenomen. Bepaling van het BAPO-verlof voor 
onderwijsgevend personeel is eenvoudig uit te rekenen. Voor het onderwijsondersteunend 
personeel zonder les- of behandeltaken is de berekening iets lastiger. Daarom volgt hier een 
voorbeeld.  
 
Voorbeeld artikel 1 lid 3: 
Leeftijd    60 jaar 
Normjaartaak    1659 uur 
Leeftijdsuren    48 uur 
Arbeidsduurverkorting 60-jarigen 112,5 uur 
 
Aantal uren BAPO: 
 
   1659 - (48 + 112,5)   X 340  = 307 uur 
    1659 
 
N.B. Voor onderwijsondersteunend personeel met les- en behandeltaken gelden dezelfde 
regels als voor het onderwijzend personeel. 
 
 
 
5.3 Praktijk 
5.3.1 Personeelsleden nemen jaarlijkse BAPO-verlof op. 
Tot 1 augustus 2006 konden de extra kosten die gepaard gaan met het BAPO-verlof 
gedeclareerd worden bij het ministerie, mits betrokkene aangesteld was ten laste van de 
fre’s.  De werkgever had nauwelijks kosten, omdat het fre-verbruik samenhangend met het 
BAPO-verlof afgetrokken werd van het oorspronkelijke aantal fre’s. De vrijgekomen fre’s 
konden opnieuw ingezet worden. 
 
Voorbeeld (salarispeil per 1-8-05):1 
leerkracht 57 jaar, wtf 1,0000, salarisschaal LA18 (= € 3089), fre-verbruik 179, BAPO-verlof 
340 uur, BAPO-factor is 0,2049, fre-verbruik BAPO-factor 36,68.  
                                                 
1 Hier is gekozen voor de situatie op 1 augustus 2005 omdat er toen nog sprake was van fre’s.  
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Deze leerkracht heeft een dienstverband met werktijdfactor 1,0000. Over 0,2049 van deze 
wtf vindt een inhouding plaats van 35%.   
Betrokkene ontvangt dus aan bruto-salaris:  
1,0000 x 3089 - 0,2049 x 3089 x 35% = 3089 - 222 = 2867. 
Het fre-verbruik van deze leerkracht werd echter 179 - 36,68 = 142,32.  
De vrijgekomen 36,68 fre’s waren weer vrij besteedbaar. Ze konden gebruikt worden om de 
BAPO-verlofuren van deze leerkracht in te vullen, maar ze mochten ook voor andere 
doeleinden gebruikt worden. De bijbehorende loonkosten werden in ieder geval gedeclareerd 
bij het ministerie. Ook was het nog mogelijk ze te verzilveren.  
 
In het meetjaar 2004-2005 is natuurlijk ook gebruik gemaakt van BAPO-verlof. Gemeten 
werd hoeveel fre’s samenhingen met dit BAPO-verlof en welke kosten hieraan verbonden 
waren. Het ging hier dan wel om al het BAPO-verlof dat genoten was, ook het hogere BAPO-
verlof van de werknemers die in het meetjaar hun gespaarde (flexibele) BAPO opgenomen 
hebben, is hierin verwerkt.  Deze getallen hebben onderdeel uitgemaakt van de vaststelling 
van de GPL voor de lumpsumbekostiging (zie verder 2.4). 
 
5.3.2 Personeelsleden maken al gebruik van regeling flexibele BAPO 
Vanaf 1 augustus 1998 kunnen de personeelsleden gebruik maken van de flexibele BAPO. 
Ze nemen de BAPO bijvoorbeeld niet op vanaf hun 52ste, maar sparen de uren voor later. 
Wellicht hebt u ook personeelsleden die gebruik maken van de flexibele BAPO en 
bijvoorbeeld tegen u hebben gezegd: “Ik kan BAPO opnemen vanaf 1 maart 2003, maar ik 
spaar de eerste jaren en neem vanaf het schooljaar 2007-2008 alle gespaarde uren op”. U 
bent indertijd hiermee akkoord gegaan.  
Voor de vaststelling van de totale loonkosten gedurende het meetjaar 2004-2005 is echter 
geen rekening gehouden met deze nog niet opgenomen flexibele BAPO.  
De BAPO-korting wordt pas ingehouden op het moment dat de BAPO ook daadwerkelijk 
wordt opgenomen. U kunt dus vanaf 1 augustus 2006 met kosten te maken krijgen, die tot 1 
augustus 2006 door het ministerie werden betaald. Omdat u nooit rekening hebt hoeven te 
houden met de kosten die samenhingen met deze flexibele BAPO, hebt u er ook niet voor 
gereserveerd.  
In het meetjaar is natuurlijk ook gebruik gemaakt van de flexibele BAPO. Er is ‘gespaarde’ 
BAPO genoten. Al deze BAPO-kosten zijn meegenomen in de bepaling van de GPL. 
 
In het rapport ‘Raming ILC/BAPO ontwikkeling 2004-2010’, september 2004, CentER 
Applied Research wordt aangetoond dat het onderwijs te maken krijgt met vergrijzing. 
Het ministerie van OCW heeft daarom met de besturenorganisaties en de bonden het 
voorstel besproken om de stijging van 0,2% als gevolg van de toenemende BAPO-kosten op 
te nemen in de lumpsum, zodat de besturen voor deze stijgende kosten worden 
gecompenseerd. De organisaties konden zich in het voorstel vinden. 
 
Om goed inzicht te krijgen in de mogelijke BAPO-kosten vanaf 1 augustus 2006 moet u als 
werkgever een overzicht maken van de rechten die uw personeelsleden hebben opgebouwd 
en gaan opbouwen op basis van de afspraken die al zijn gemaakt omtrent het gebruik van de 
BAPO-regeling. Waarschijnlijk moeten die afspraken naar de toekomst toe nog wat nader 
worden ingevuld. (Uw administratiekantoor kan u hierbij behulpzaam zijn.)  
Als u alle rechten in kaart brengt op het moment dat ze volgens die afspraken worden 
opgebouwd, weet u ook ongeveer welke kosten hiermee gepaard gaan en hoeveel u jaarlijks 
kwijt kunt zijn aan BAPO-verlof. U kunt, indien nodig, hiervoor een voorziening treffen. 
Omdat u de rechten op basis van de gemaakte afspraken noteert op het moment dat ze 
ontstaan, hoeft u verder geen rekening meer te houden met flexibele BAPO. Indien een deel 
van de in kaart gebrachte BAPO toch op een later tijdstip opgenomen wordt, is dit geen 
probleem.  Aan de hand van het voorbeeld in paragraaf 3 gaan we nader in op de kosten en 
de voorziening. 
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Tot zover is er geen probleem. Als u een ouder team hebt, zult u waarschijnlijk even 
schrikken van de totale kosten die met het BAPO-verlof gemoeid zijn, echter u hebt het in 
kaart gebracht en kunt in de op te stellen personele begroting rekening houden met deze 
post.  
 
Het grote probleem dat gaat spelen zit bij de groep 52-jarigen en ouder van wie u de wensen 
ten aanzien van het BAPO-verlof niet kent, omdat u ze nog niet samen met hen in kaart hebt 
gebracht door het maken van afspraken over dat verlof.  
 
5.3.3 Personeelsleden maken nog geen gebruik van de regeling flexibele BAPO. 
Personeelsleden die onder de overgangsregeling vallen (artikel 7 van uitvoeringsregeling 
BAPO) en die gebruik willen maken van de flexibele BAPO moeten de werkgever hiervan in 
kennis stellen. Is de werknemer dit echter vergeten, dan is hij z’n rechten niet zonder meer 
kwijt. Belangrijk daarbij is de informatie die verstrekt is door de werkgever aan de werknemer 
over de flexibele BAPO. Gegeven het feit dat de kosten van de flexibele BAPO met het 
declaratiesysteem toch altijd gedekt waren door het ministerie, zal in heel veel gevallen niet 
zorgvuldig aandacht besteed zijn aan een goede en deugdelijke informatie aan het 
personeel. Dan is de kans groot dat de werknemer die een beroep doet op BAPO-rechten 
over voorbije jaren daarbij in het gelijk wordt gesteld, mocht het uiteindelijk tot een rechtzaak 
komen.   
Het is dus zaak om te zorgen voor een goede informatie aan deze personeelsleden over de 
BAPO-rechten en het is aan te bevelen alsnog daarover duidelijke regels met elkaar af te 
spreken.  Onderdeel van die regels kan ook zijn dat systematisch in kaart wordt gebracht op 
welke rechten een werknemer aanspraak wil maken in het kader van de BAPO-regeling en 
dat voor die aanspraken door de werknemer wordt getekend. Uiteraard is dan onderdeel van 
die verklaring dat in onderling overleg afwijking mogelijk is en leidt tot bijstelling van die 
verklaring. 
 
Wij raden u daarom aan jaarlijks op deze wijze te inventariseren wat de wensen van uw 
personeelsleden zijn. Naast vragen over spaarverlof, arbeidsduurvermindering, uitbreiding 
van taakomvang, kunt u zeer nadrukkelijk vragen naar de wensen rondom de BAPO en hoe 
deze wensen ingevuld moeten gaan worden (flexibel, deels nu opnemen, deels later, enz.).  
 
5.3.4 Aandeel BAPO in de lumpsum 
Een klein deel van het lumpsumbudget dat u ontvangt, is bedoeld om de BAPO te 
bekostigen. De meetjaargegevens laten zien dat ongeveer 1,8% van de totale loonkosten 
samenhangt met BAPO.  
In paragraaf 2.2 is aangegeven dat in verband met de stijgende BAPO-kosten er 0,2% 
toegevoegd is aan de lumpsum om deze stijging op te kunnen vangen. In de totale 
lumpsumvergoeding is dus uitgaan van een percentage van 2,0 voor de kosten die 
samenhangen met de BAPO. 
 
Als u wilt bepalen welk deel van de lumpsum toegeschreven kan worden aan BAPO, dan is 
dat ongeveer 2,0% van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt. 
Dit bedrag (aangevuld met de inhouding over het salaris van de BAPO-verlofganger) kunt u 
dan gebruiken om de BAPO-verlofuren in te vullen. Of u als werkgever hieraan voldoende 
heeft, hangt natuurlijk af van de situatie binnen uw organisatie. 
 
5.4 Voorbeeld 
Onderstaande tabel laat zien hoe de BAPO-rechten in kaart kunnen worden gebracht. De 
afspraken die in het verleden met betrokkenen zijn gemaakt, zijn in dit voorbeeld verwerkt. 
Voor personeelsleden die nog geen 52 jaar zijn, worden de rechten opgenomen zodra ze 52 
zijn als dat de afspraak is. Om niet onnodig geld op de plank te laten liggen, adviseren wij u 
regelmatig te vragen of uw personeelsleden gebruik willen maken van de BAPO en zo ja, in 
welke omvang. Personeelsleden met een kleine aanstelling maken weinig gebruik van de 
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regeling. Tal van personeelsleden maken ook maar deels gebruik van het maximale 
urenaantal waar ze in principe recht op hebben. 
 
In de meerjarenbegroting kunt u de BAPO als een voorziening opnemen. Dit hoeft u 
natuurlijk alleen te doen als u verwacht (veel) meer dan het landelijke gemiddelde aan BAPO 
uit te moeten geven. Aan het hebben van voorzieningen zijn namelijk voorwaarden 
verbonden. U hebt een voorziening voor toekomstige feitelijke of juridische verplichtingen. 
De waarderingsgrondslag vereist dat de berekening gebaseerd dient te zijn op concrete 
risico’s en een reële kostenverwachting. Een voorziening is dus geen reserve. Het zijn geen 
vrije middelen, maar ten laste van de exploitatierekening gebrachte middelen voor 
daadwerkelijke kosten die in een ander verslagjaar worden gerealiseerd, maar in het lopende 
of voorafgaande jaar/jaren hun oorsprong hebben. 
Bestedingen (onttrekkingen) vinden rechtstreeks plaats en niet meer via de 
exploitatierekening. Anders zouden de lasten tweemaal op de exploitatie drukken.  
Indien u kiest voor een voorziening, dan adviseren wij u van jaar tot jaar te beoordelen 
hoeveel u aan de voorziening BAPO moet doteren. Op deze manier voorkomt u dat de 
voorziening te groot wordt en er, zoals al gezegd, onnodig geld op de plank blijft liggen. 
 
Als blijkt dat uw personeel niet of nauwelijks meer dan het landelijke gemiddelde gebruik 
maakt van de BAPO-regeling, dan is het (nog) niet nodig een voorziening te treffen. Immers 
in de lumpsum die u ontvangt, is globaal genomen 2,0% beschikbaar voor de BAPO.  
 
naam wtf leeftijd op  

1-8-2005 
bapo 1-8-05 bapo 1-8-06 bapo 1-8-07 bapo 1-8-08 

leerkracht 1 1,0000 54 0,1025 0,1025 0,2049 0,2049 
leerkracht 2 1,0000 54 0,0603 0,0603 0,1206 0,1206 
leerkracht 3 0,5963 50 nvt nvt 0,0612 0,0612 
leerkracht 4 1,0000 52 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
leerkracht 5 1,0000 53 0,0603 0,1447 0,1025 0,1025 
leerkracht 6 0,8900 51 nvt 0,0000 0,0000 0,0913 
leerkracht 7 0,1628 53 nvt (< 45 

uur)* 
nvt nvt 0,0335 

leerkracht 8 1,0000 54 nvt nvt 0,2782 0,2782 
leerkracht 9 1,0000 60 0,2049 uit dienst uit dienst uit dienst 
directeur 1,0000 49 nvt nvt nvt 0,1025 
adm.med.** 0,5000 56 0,1001 0,1001 0,1001 0,1001 
totaal   0,5281 0,4076 0,8675 1,0948 
*: Geen recht op BAPO omdat het verlof minder dan 45 uur is.  
**: BAPO wordt vastgesteld volgens formule:   0,5 x (1659 - 40) / 1659 x 340 / 1659  
 
Toelichting bij de tabel: 
Leerkracht 1: Deze leerkracht maakt optimaal gebruik van zijn recht op BAPO. In de praktijk 
gebeurt dat vaak niet. Een rol speelt daarbij uiteraard dat betrokkene zelf een deel van zijn 
salaris daarvoor moet inleveren. 
Leerkracht 2: Betrokkene heeft recht op wtf 0,1025 BAPO maar kiest zelf voor een geringer 
aantal uren dat correspondeert met een wtf van 0,0603 en kiest voor een uitbreiding per 
2007 naar wtf 0,1206 
Leerkracht 4: Betrokkene wil geen BAPO opnemen maar werkt gewoon door tot in elk geval 
zijn 56e jaar (overweging kan bijv. zijn de daling in inkomsten). 
Leerkracht 5: Betrokkene wil variëren in omvang BAPO om hem/haar moverende redenen. 
Continueert ook zijn wtf als hij 56 is geworden. Omdat het geen gevolgen heeft voor het 
ontstaan van een uitkering (getoetst door  werkgever, anders draait de werkgever zelf op 
voor die uitkering als akkoord is gegaan) is de werkgever akkoord gegaan met die variatie. 
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Leerkracht 6: Betrokkene maakt pas twee jaar later gebruik van zijn recht maar dan wel in de 
volle omvang. 
Leerkracht 8: In 2003 is afgesproken dat leerkracht 8 met ingang van 1-8-07 de gespaarde 
BAPO opneemt (inclusief de bonus) verdeeld over de jaren tot 1-8-2013. (4 x 170 uur + 170 
uur bonus = 850 uur. Deze uren worden verdeeld over 7 jaar. Vanaf 56-jarige leeftijd komt 
bovenop de reguliere BAPO-factor van 0,2049 dan nog een extra BAPO van 0,0732) 
 
Wanneer treft u een voorziening? 
In hoofdstuk 3 van de brochure “personele kosten onder lumpsum” is een uitgebreide 
beschrijving gegeven van de kosten die samenhangen met het BAPO-verlof. 
  
Uitwerking 1  
Uitgangspunt: volledige herbezetting van de BAPO-uren 
De kosten die samenhangen met dit voorbeeld kunt u als volgt in beeld brengen.  
We gaan uit van volledige herbezetting van alle uren en van een vervanger die is aangesteld 
in salarisschaal  LA10, LA2 en LA18.  Als opslagpercentage werkgeverslasten hanteren we 
het gemiddelde van 48%.  
 
Situatie 1-8-06 volgens tabel 
Bij een BAPO-factor van 0,4076 horen 676 bruto-uren BAPO-verlof (0,4076 x 1659). Deze 
676 bruto-uren komen overeen met 414 lesgevende uren BAPO (676 x 104 / 170). Er 
moeten 414 lesgevende uren vervangen worden. Hierbij hoort een wtf van 0,4452.  
Het jaarsalaris dat hier dan bij hoort in schaal LA 10 is ongeveer:  
0,4452 x 2566 x 12 x 148% ≈ € 20.290 
De verlofgangers leveren 35% over hun verloffactor in. Bij een BAPO-verloffactor van 0,4452 
gaat het dan om een globaal bedrag van € 5.500 waarmee het salaris van de BAPO-
gebruikers wordt gekort.  
De extra kosten die met deze BAPO-factor zijn gemoeid, bedragen derhalve  
€ 20.290 - € 5.500 = € 14.790. 
 
Dezelfde berekening passen we toe indien het jaarsalaris van de vervanger conform LA2 
wordt vastgesteld.  
Vervanging kost dan 0,4452 x € 2.206 x 12 x 148% ≈ € 17.440 
En de meerkosten bedragen € 17.440 - € 5.500 = € 11.940. 
 
Indien de vervanger wordt bekostigd volgens LA18, dan geldt: 
Vervanging kost 0,4452 x € 3.120 x 12 x 148% ≈ € 24.670. 
En de meerkosten bedragen € 24.670 - € 5.500 = € 19.170. 
 
Uitwerking 2  
Uitgangspunt: kosten BAPO-deel basis voorziening 
In plaats van de herbezetting als basis te gebruiken voor het in beeld brengen van de kosten 
die samenhangen met BAPO, kunt u ook uitgaan van alleen de BAPO-verlofkosten en deze 
kosten als uitgangspunt nemen voor het opzetten van een voorziening. De BAPO-verlofuren 
kosten u geld, zonder dat daar een prestatie tegenover staat. U brengt deze kosten in beeld 
en vergelijkt ze met de BAPO-vergoeding die in de lumpsum is verwerkt. De herbezetting 
komt op deze manier los te staan van de BAPO. U neemt de herbezetting natuurlijk gewoon 
in uw formatieplan op. Daarnaast neemt u in uw formatieplan alleen de in te zetten 
werktijdfactor van de BAPO-gebruikers op.  
Voorbeeld: werknemer heeft werktijdfactor 1,0000 en BAPO-verloffactor van 0,2049. 
Voor de BAPO-voorziening rekent u met de BAPO-verloffactor van 0,2049 
In uw formatieplan neemt u voor deze werknemer een werktijdfactor op van: 
1,0000 – 0,2049 = 0,7951. 
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Voordeel van deze methode is dat u de BAPO-kosten zuiver in beeld brengt en uw formatie 
er niet mee belast. In het instrument ‘meerjarenbegroting bas 2006 (2007)’ wordt deze 
methode gehanteerd.  
 
Voor de bovenstaande tabel geldt dan: 
schooljaar 2006-2007 
BAPO-factor:  0,4076 
BAPO-kosten:  0,4076 x 12 x € 3.120 x 113%* ≈ € 17.245 
 
schooljaar 2007-2008 
BAPO-factor:  0,8675 
BAPO-kosten:  0,8675 x 12 x € 3.120 x 113%*  ≈ € 36.700 
 
schooljaar 2008-2009 
BAPO-factor:  1,0948 
BAPO-kosten:  1,0948 x 12 x € 3.120 x 113%* ≈ € 46.320 
 
* De verlofgangers ontvangen een loondoorbetaling van 65%. De werkgever moet wel de 
volledige werkgeverslasten van 48% betalen. 
 
BAPO-inkomsten onder lumpsum 
Bovenstaande tabel is een voorbeeld. Van 11 personeelsleden zijn de BAPO-rechten in 
kaart gebracht. Voor uw eigen organisatie kunt u op eenzelfde manier alle BAPO-rechten in 
kaart brengen. De totale uitgaven vergelijkt u vervolgens met de inkomsten die u via de 
lumpsum ontvangt.  
In de lumpsum zal ongeveer 2,0% opgenomen zijn voor BAPO. Bij een lumpsum van  
  €     300.000   gaat het dan om ongeveer   €    6.000 
  €     500.000        “   €  10.000 
  €  1.000.000    “   €  20.000 
  €  5.000.000     “   €100.000 
  €10.000.000    “   €200.000 
Indien er een negatief verschil is tussen de 2,0% in de lumpsum en het bedrag dat u globaal 
hebt berekend, indien u dus meer BAPO-kosten hebt dan u ontvangt via de lumpsum, dan 
adviseren wij u een voorziening te treffen.  
 
 
Bronnen: 
Gele Katern, nummer 12b, 6 mei 1998 
CAO-PO 2006-2008 
Rechtspositiebesluit WPO/WEC 
Personele kosten onder lumpsum 
Het jaarverslag in het PO 
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Bijlage 6:  Specifieke formatie (V)SO 
 
Inleiding 
Het (V)SO kent een aantal bekostigingsfactoren die niet of nauwelijks voorkomen in het 
reguliere basisonderwijs. Zo ontvangt het (V)SO middelen voor de ambulante begeleiding 
voor leerlingen die teruggeplaatst zijn van het speciaal onderwijs naar het reguliere 
onderwijs. Ook krijgt het speciaal onderwijs middelen voor ambulante begeleiding om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat leerlingen in het regulier onderwijs anders naar een school of 
instelling van het speciaal onderwijs verwezen worden. 
In deze bijlage besteden we achtereenvolgens aandacht aan: 

• ambulante begeleiding 
• residentiële plaatsen 
• verbrede toelating 
• crisis- en observatieplaatsing 
• symbiose 
• REC-bekostiging 
• Verlaging groepsgrootte VSO-ZMLK 

 
Ambulante begeleiding 
Ambulante begeleiding in verband met rugzak 
Geïndiceerde leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor regulier onderwijs, 
ontvangen een leerlinggebonden budget. Voor deze ‘rugzak’ geldt dat een deel ervan 
verplicht herbesteed moet worden bij een school voor (V)SO voor ambulante begeleiding. 
Deze rugzak wordt onder lumpsum toegekend in de vorm van een vast bedrag per leerling, 
gebaseerd op de GPL van de functie LB in het (V)SO.  
Het deel voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bedroeg in het FBS-systeem in 
veel gevallen 16 fre’s2 en dit is teruggerekend naar de functie schaal LB in het (V)SO. Dit 
correspondeerde dan dus met het bedrag (16 : 195, afgerond op vier cijfers achter de 
komma) x de GPL van de groepsleerkracht LB in het (V)SO. Het deel vanuit het VO of WEB 
dat naar het VSO gaat is vanuit die sectoren geregeld in de vorm van een vastgesteld 
budget dat dan beschikbaar komt voor het VSO.  

                                                 
2 De omvang van de toekenning in fre’s is met ingang van 1 augustus 2005 gewijzigd omdat de toekenning van 
fre’s door Cfi in gehele aantallen moet gebeuren terwijl de normering in de toekenning achter de komma was. Het 
budget dat daardoor minder wordt toegekend is omgezet in een verhoging van de betreffende bedragen van de 
materiële instandhouding (MI). 



 

 39

 
Tabel. Formatie middelen Leerlinggebonden financiering (LGF) 
 
LGF Fte's Fte's OP   
oso (S)BAO SO VSO 
DOVN 0,2179 0,1846 0,0872
SH 0,1061 0,0821 0,0564
ESM 0,1061 0,0821 0,0564
LG 0,1061 0,0821 0,0872
LZs 0,1061 0,0821 0,0564
LZp 0,1061 0,0821 0,0564
ZMLK 0,1061 0,0821 0,0564
ZMOK 0,1061 0,0821 0,0564
PI 0,1061 0,0821 0,0564
MGA 0,2179 0,0821 0,0564
MGB 0,2179 0,0821 0,0564
DOBLN 0,2179 0,0821 0,0564
MGF 0,2179 0,0821 0,0564
 
De omvang van de rugzak en het deel dat voor ambulante begeleiding herbesteed moet 
worden, is opgenomen in de regelingen voor het regulier onderwijs. De omvang in fte is in 
bovenstaande tabel weergegeven. De wijze van bekostiging van de rugzak als een vast 
bedrag zonder leeftijdsafhankelijkheid is opgenomen in het Besluit bekostiging WEC en 
Besluit bekostiging WPO. De toekenning vindt per maand plaats waarvoor het van 
toepassing is. 
  
Ambulante begeleiding voor terugplaatsing (TAB) 
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen voor leerlingen die niet langer 
worden geïndiceerd en die worden teruggeplaatst naar het regulier onderwijs, gedurende 
één jaar formatie ambulante begeleiding voor terugplaatsing (TAB). (Voorgaande betekent 
dat er pas sprake is van TAB in de zin van de WEC wanneer er geïndiceerde leerlingen zijn 
die op het (v)so zitten en als gevolg van het aflopen van de indicatie worden (terug)geplaatst 
in het reguliere onderwijs.) 
Voor de bepaling van het aantal leerlingen wordt gekeken naar het aantal terugplaatsingen in 
de periode 1 oktober T-2 tot 1 oktober T-1. Dat aantal wordt bij de telling per 1 oktober T-1 
opgegeven. Voor die leerlingen geldt de volgende tabel, waarin voor de duidelijkheid het 
aantal fre’s is omgezet naar het aantal fte’s. De fte’s zijn berekend door deling van het aantal 
fre’s op 195, het fre-verbruik voor de normfunctie LB in het (V)SO. De tabel in fre’s is 
opgenomen in artikel 39 van het Bekostigingsbesluit WEC.  
 
Tabel. Formatie ambulante begeleiding voor terugplaatsing 
Onderwijssoort Terug naar basisonderwijs Terug naar VO of MBO 
 Fre’s Fte’s Fre’s Fte’s 
DOVN 36,9 0,1892 17 0,0872 
SH 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
ESM 16,6 0,0851 - - 
LG 16,6 0,0851 17 0,0872 
LZs 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
LZp (cluster 4) 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
ZMLK 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
ZMOK (cluster 4) 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
PI (cluster 4) 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
MG 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
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De toekenning van formatie voor TAB wordt op een andere wijze omgerekend dan het 
rugzakje dat een school voor regulier onderwijs verplicht is her te besteden op een school 
voor (V)SO. Het deel van de rugzak wordt vastgesteld als een bedrag dat berekend wordt op 
basis van de GPL van de functie LB (V)SO met de landelijke GGL, terwijl de TAB wordt 
vastgesteld op basis van de toekenning van een vast bedrag plus een leeftijdsafhankelijk 
bedrag. De redenering achter deze verschillende wijzen van toekenning is dat het deel van 
de rugzak dat bedoeld is voor ambulante begeleiding in principe verkregen wordt van een 
school voor regulier onderwijs (dus door middel van overdracht), terwijl de formatieve 
middelen voor TAB rechtstreeks door het Rijk worden toegekend op basis van de reguliere 
telling op 1 oktober T-1 en tot de reguliere bekostiging behoren waarvoor in principe de 
leeftijdsafhankelijke toekenning geldt.  
De toekenning van MI voor TAB (dienstreizen) was per abuis achterwege gebleven. 
Inmiddels is dit opgenomen in de regeling die gepubliceerd is op de website van Cfi op 12 juli 
2006. Vanaf 1 januari 2007 is het (weer) onderdeel van de materiële bekostiging Londo. 
 
Preventieve ambulante begeleiding (PAB)  
De derde vorm van begeleiding is de preventieve ambulante begeleiding (PAB). Het gaat 
hier om begeleiding van leerlingen in het regulier onderwijs die naar het oordeel van de 
school voor (V)SO zonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het (voortgezet) 
speciaal onderwijs.  
Met de invoering van de LGF-wet- en regelgeving vervalt voor de bekostiging in principe dit 
oordeel van de school voor (V)SO. Dit heeft geleid tot een overgangsregeling die m.i.v. 1 
augustus 2005 is vervallen.  
De middelen voor PAB worden met ingang van het schooljaar 2005-2006 toegekend per 
ingeschreven leerling. De toekenning onder lumpsum is weergegeven in artikel 33 van de 
Regeling aanpassing bekostiging PO 2006-2007 als bedragen per leerling. 
 
Tabel 12. Formatie preventieve ambulante begeleiding in fte’s per leerling  
PAB Fte's OP   
oso SO VSO 
DOVN - 0,0122
SH 0,0114 -
ESM 0,0115 -
LG 0,0494 0,0107
LZs 0,0005 -
LZp 0,0030 0,0051
ZMLK 0,0012 0,0000
ZMOK 0,0030 0,0051
PI 0,0030 0,0051
MG (DO-ZMLK) - -
MG (SH-ZMLK) - -
MG (LG-ZMLK) - -
MG (DO-BLND) - -
 
Residentiële plaatsen (artikel 71c WEC) 
Scholen die het onderwijs verzorgen voor leerlingen in een residentiële instelling voor 
gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening of jeugdgezondheidszorg dan wel een justitiële 
jeugdinstelling, kunnen plaatsbekostiging aanvragen.  
De omvang van de bekostiging van een plaats is gelijk aan die van een leerling. 
Bij de toekenning van een aantal plaatsen wordt tevens de duur van de toekenning bepaald. 
Ten behoeve van de vaststelling of er op de plaatsen leerlingen jonger dan 8 jaar (op basis 
van geboortejaar) en/of cumi-leerlingen zitten, dienen op de teldatum ook de leerlingen op de 
residentiële plaatsen te worden geteld. 



 

 41

Op grond van de ervaring met deze systematiek wordt gestreefd naar een aanpassing met 
ingang van 1 augustus 2007. Scholen die het onderwijs in een residentiële instelling 
verzorgen mogen de leerlingen inschrijven wanneer zij in de instelling geplaatst zijn. De 
bekostiging vindt dan plaats op basis van de telling op 1 oktober T-1 en de telling op 16 
januari T, waarbij de hoogste van deze twee tellingen geldt. Deze wijziging vereist 
wetswijziging, vandaar dat dit niet voor het schooljaar 2006-2007 gerealiseerd kan worden.  
Daarom moet voor komend schooljaar wederom plaatsbekostiging aangevraagd worden. De 
betreffende scholen hebben daarover een brief ontvangen om de aanvraag voor 06-07 voor 
1 februari 2006 in te dienen.  
 
Verbrede toelating (artikel 76a WEC) 
Verbrede toelating geldt voor leerlingen die door een Commissie van Indicatie (CvI) zijn 
geïndiceerd voor een andere onderwijssoort binnen het REC dan de onderwijssoort die door 
de school wordt verzorgd.  
 
Voor de bekostiging geldt dat de leerling wat betreft: 
• de OP en OOP formatie meetelt op basis van de formatietoekenning zoals die voor de 

geïndiceerde onderwijssoort is vastgesteld; 
• de materiële instandhouding voor de leerlingafhankelijke component meetelt op basis 

van de indicatie van de leerling en voor de groepsafhankelijke component meetelt als 
leerling van de kernschool; 

• de vaststelling van de omvang van het budget voor personeelsbeleid meetelt op basis 
van de indicatie van de leerling; 

• de middelen voor de huisvesting in het Gemeentefonds meetelt op basis van de 
onderwijssoort waarvoor de leerling is geïndiceerd. 

Het komt er kort gezegd op neer dat de bekostiging volledig gebaseerd is op de 
onderwijssoort waarvoor de verbreed toegelaten leerling geïndiceerd is, met uitzondering 
van de groepsafhankelijke vergoeding voor de materiële exploitatie; dan telt die leerling mee 
als een leerling van de kernschool. 
 
Crisis- en observatieplaatsing 
In principe is er de mogelijkheid van toekenning van formatieve middelen voor crisis- en 
observatieplaatsing (art. 117, vierde lid van de WEC). Er bestaat echter nog geen regeling 
voor, omdat het tot nu toe niet mogelijk bleek afzonderlijke specifieke informatie hiervoor te 
verzamelen. De toekenning van residentiële plaatsen lijkt een specifieke toekenning in hoge 
mate te overlappen. In de voorlichtingspublicatie aanvragen residentiële plaatsen voor het 
schooljaar 2004-2005 in het Gele Katern (nummer 31, d.d. 17 december 2003, pg. 17) wordt 
geen aparte informatie verstrekt over de crisis- en observatieplaatsing, terwijl wel wordt 
aangegeven dat de aanvraag ook betrekking kan hebben op kortdurende opvang- en 
behandelplaatsen.  
De praktijk is dat crisis- en observatieplaatsen niet afzonderlijk worden bekostigd. 
Desbetreffende leerlingen kunnen wel worden ingeschreven, maar bekostiging vindt alleen 
voor geïndiceerde leerlingen plaats. Het lijkt er dus op dat er geen afzonderlijke regeling 
komt. 
 
Symbiose 
Fre’s die besteed werden voor symbioseonderwijs, konden op een bijzondere manier worden 
verzilverd. De regeling hield in dat het aantal betreffende fre’s werd verhoogd met 28% en 
vervolgens werd dit hogere aantal verzilverd. De uitkomst kwam erop neer dat het aantal te 
verzilveren fre’s met 28% werd verhoogd en afgerond op een geheel getal. Voor het 
schooljaar 2004-2005 kwam dit neer op (1,28 x 195 =) 250 x € 209,16 = € 52.290,00 per fte.  
Met de benadering dat alle uitgaven worden verevend onder lumpsum, zou dit betekenen dat 
de vergoeding volgens de bedragen van het meetjaar 2004-2005 voor 1 fte schaal LB met de 
landelijke GPL zou uitkomen op € 51.907,07, nog geen € 400 lager. 
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Ten behoeve van het overleg is ook de feitelijke situatie omtrent symbioseonderwijs in kaart 
gebracht. Hieruit  bleek dat er over het algemeen geen sprake was van achteruitgang voor 
scholen met symbiose, ook niet voor scholen met relatief veel symbiose.  
 
REC-bekostiging 
De REC-bekostiging is gebaseerd op een vast bedrag voor de REC als zodanig, plus een 
bedrag per school, plus bekostiging in geld voor de indicatiestelling in relatie tot het aantal 
indicaties dat is afgegeven in de 12 maanden voorafgaand aan 1 oktober van het jaar T-1 
van het REC. Die systematiek vergt dus geen nadere omrekening. De bedragen voor het 
schooljaar 2006-2007 (Regeling aanpassing bekostiging PO, artikel 22) zijn: 
Basisbedrag REC:   € 28.638 
Bedrag per school:   €   9.581 
Bedrag per leerling:   €      163 
Aantal leerlingen, plus:  15% 
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Aanvullende formatie 
De toekenning van aanvullende formatie wegens bijzondere omstandigheden vermeldde het 
aantal fre’s en het deel van het jaar waar het betrekking op had. 
In de beschikking wordt nu de omvang in fte vermeld en vervolgens vermenigvuldigd met de 
GPL zonder de leeftijdsafhankelijke toekenning. De uitkomst is dan weer een bedrag waarbij 
nog een correctie plaatsvindt voor het deel van het jaar waar het betrekking op heeft. 
 
Expertisebekostiging meervoudig gehandicapten 
Voor de op 31 juli 2002 bestaande scholen of afdelingen voor meervoudig gehandicapte 
kinderen waar onderwijs en begeleiding wordt gegeven aan kinderen met een andere 
combinatie van handicaps, wordt per beschikking expertisebekostiging vastgesteld. 
Die toekenning ligt in de wet vast, zodat wijziging daarvan alleen kan door aanpassing van 
de wet. Dat zal niet gebeuren in de eerste fase LGF waaraan overigens geen einddatum is 
verbonden. In die zin heeft de toekenning vooralsnog een structureel karakter.  
 
Verlaging groepsgrootte VSO-ZMLK 
De motie omtrent de verlaging van de groepsgrootte in het VSO-ZMLK van 12 naar 7 
leerlingen plus de daarvoor benodigde 15 mln. is verwerkt in de Regeling aanpassing 
bekostiging personeel PO 2006-2007. Er is later nog een nieuwe kwestie gesignaleerd: op 
tal van SO-scholen zitten leerlingen van 13 jaar en ouder die vergelijkbaar zijn met leerlingen 
in het VSO. Ook de Kamer gaf aan het in principe redelijk te vinden dat deze leerlingen van 
13 jaar en ouder bekostigd zouden worden als VSO-leerlingen. Daarbij speelde een 
belangrijke rol dat de stichting van een VSO-school of –afdeling niet mogelijk is sinds de 
bevriezing van de planprocedure in 1988.  
Deze benadering heeft uiteraard doorwerking naar andere schoolsoorten die in een 
vergelijkbare positie zitten. Aan de Kamer is toegezegd dat gestreefd wordt naar beëindiging 
van de bevriezing per 1 augustus 2007. 
Vanaf 1 januari 2007 geldt voor deze leerlingen op de ZMLK-school dat op aanvraag een 
bedrag wordt toegekend van € 2.200 per leerling die een VSO-programma volgt. 
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Bijlage 7 
Betaalritme bij lumpsum 
 
Onder de declaratiebekostiging werd het betaalritme mede bepaald door de 
liquiditeitsbehoefte van de werkgever. Het betaalritme zoals het ministerie dat hanteerde, in 
het bijzonder de verhouding tussen de eerste vijf maanden en laatste zeven maanden van 
het schooljaar, bepaalt het betaalritme na invoering van lumpsumbekostiging. In het 
schooljaar 2006-2007 worden ook de overlopende kosten afgerekend met de werkgever. 
Onder de declaratiebekostiging was de liquiditeitsbehoefte van de werkgever gelijk aan de 
feitelijke kosten die OCW maandelijks maakt. 
De liquiditeitsbehoefte van de werkgever wordt nu, na invoering van de lumpsumfinanciering, 
geraamd op basis van het gemiddelde declaratiegedrag onder de declaratiebekostiging en 
op de regelgeving m.b.t. de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Er is in principe 
geen reden voor het Rijk om uit te gaan van een andere liquiditeitsbehoefte dan onder de 
declaratiebekostiging. 
 
1. Opbouw totale loonkosten 
De loonkosten bestaan uit de maandelijkse bruto-loonkosten, de jaarlijkse vakantietoelage 
en de jaarlijkse eindejaarsuitkering. De opbouw van de loonkosten is als volgt: 
a. de door de werkgever te betalen vakantietoelage bedraagt ca. 5,47 % van de totale 

loonkosten; 
b. de door de werkgever te betalen eindejaarsuitkering is ca. 3,21 % van de totale 

loonkosten; 
c. de door de werkgever te betalen maandelijkse bruto-loonkosten zijn ca. 91,32 %. Per 

maand gaat het dan om 7,61 %.  
 
2. Opbouw maandritme 
a. in de maand december van schooljaar t wordt rekening gehouden met de door de 

werkgever te betalen bedragen inzake de eindejaarsuitkering van januari t/m december 
(exclusief de afdracht loonheffing/premies ABP, die qua betaling in januari t+1 zijn 
gepland); 

b. in de maand mei wordt rekening gehouden met de door de werkgever te betalen 
bedragen inzake de vakantietoelage juni t/m mei (exclusief de afdracht 
loonheffing/premies ABP, die qua betaling in juni zijn gepland); 

c. in de overige maanden, augustus t/m november/maart/april/juli, van het schooljaar is 
alleen rekening gehouden met de door de werkgever te betalen bruto-loonkosten; 

d. ook in de maandelijks van augustus t/m juli door de werkgever te betalen 
brutosalariskosten wordt rekening gehouden met het door de werkgever vertraagd 
moeten afdragen van de loonheffing en de premies ABP.  

 
Conclusie betaalritme 
Uit het verleden en rekening houdend met de wijzigingen in 2006 blijkt dat besturen 
gemiddeld over de maanden augustus tot en met december 40,67% van de totale 
bekostiging nodig hebben om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. 
De besturen ontvangen over de eerste vijf maanden 5 x 6,91 = 34,55 % en ze ontvangen in 
2006 6,12 % in verband met de afrekening van de overlopende kosten, waarvan 3,02% in 
augustus (de ingehouden premies en loonbelasting over juli 2006) en 3,1% in november (de 
overige overlopende kosten). In totaal ontvangt een bestuur dus 34,55 + 6,12 = 40,67 % van 
de totale personele vergoeding. Daarmee kan aan de betalingsverplichtingen worden 
voldaan. 
 
In de periode januari tot en met juli heeft een bestuur 59,33 % van de jaarlijkse vergoeding 
aan personele kosten nodig om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het bestuur 
ontvangt in diezelfde periode 65,45 %. Men houdt dus 6,12 % over. Wat overgehouden 
wordt heeft men echter weer nodig als aanvulling op het betaalritme in de periode augustus 
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tot en met december van het volgende schooljaar. Immers in die periode van augustus tot en 
met december ontvangt een bestuur weer 34,55 % terwijl de gemiddelde liquiditeitsbehoefte 
40,67% is. Het bestuur kan echter aan zijn verplichtingen voldoen, omdat het nog 6,12 % 
over heeft uit de afgelopen periode van januari tot en met juli. 
 
Schematisch weergegeven levert het betaalritme het volgende beeld in percentages: 

Augustus     6,91% + 3,02%  
September     6,91%  
Oktober     6,91%  
November     6,91% + 3,1% 
December     6,91%  
Januari   10,25%   
Februari     9,20%  
Maart      9,20%  
April      9,20%  
Mei      9,20%  
Juni      9,20%  
Juli      9,20% 

 
De vergoeding voor bestuur en management heeft vanwege de beschikbare budgetten de 
komende jaren een afwijkend betaalritme. 
 
Overige vergoedingen, zoals bijzondere bekostiging en  Budget voor personeels- en 
arbeidsmarktbeleid, worden uitgekeerd in 12 gelijke maandelijkse termijnen.  
 
Betaalritme samenwerkingsverbanden WSNS 
Een (centrale dienst van een) samenwerkingsverband heeft een ander betaalritme dan een 
schoolbestuur en ontvangt het budget in 12 gelijke porties. Vaak moet het 
samenwerkingsverband daaruit het personeel bekostigen dat bij een SBO is aangesteld is in 
verband met de aanwezigheid van meer dan 2% leerlingen van het verband en ook het 
personeel dat in overeenstemming met het zorgplan ingezet is voor het uitvoeren van 
activiteiten van het verband. 
Het betaalritme van het Rijk is zo vastgesteld dat er weinig tijd zit tussen de ontvangst van 
de personele bekostiging en het doen van de salarisbetaling van personeel. Voor een 
verband speelt daarom het probleem dat de ontvangen middelen tijdig doorgesluisd moeten 
worden om ervoor te zorgen dat de ‘echte’ werkgever tijdig over het geld kan beschikken. 
Daarom geldt voor een samenwerkingsverband dat zij het geld iets eerder krijgen van het 
Rijk, twee dagen, dan de schoolbesturen. Dat geeft de samenwerkingsverbanden de ruimte 
om het geld tijdig naar de rekening van de betreffende werkgever over te maken.  
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Voorbeeld van de betalingen aan een fictieve school in schooljaar 2008-2009. 

De basisvergoeding voor de school bedraagt € 600.000 en de formatieomvang blijft 
gelijk. 

    
Aanvankelijke vergoeding 2008/2009   
ingangs-
datum 

einddatum vergoeding op 
schooljaarbasis 

aantal 
maanden 

toe te kennen bedrag 

1-8-2008 1-8-2009 € 600.000,00 12 € 600.000,00  
maand totaal Betaalritme   
aug € 41.460,00 6,91%   
sep € 41.460,00 6,91%   
okt € 41.460,00 6,91%   
nov € 41.460,00 6,91%   
dec € 41.460,00 6,91%   
jan € 61.500,00 10,25%   
feb € 55.200,00 9,20%   
mrt € 55.200,00 9,20%   
apr € 55.200,00 9,20%   
mei € 55.200,00 9,20%   
jun € 55.200,00 9,20%   
jul € 55.200,00 9,20%   

    
totaal  €  600.000,00 100,00%   

    
Per 1 januari 2009 volgt een prijsbijstelling van 10%.   
ingangs-
datum 

einddatum vergoeding op 
schooljaarbasis 

aantal 
maanden 

toe te kennen bedrag 

1-8-2008 1-1-2009 € 600.000,00 5 € 250.000,00  
1-1-2009 1-8-2009 € 660.000,00 7 € 385.000,00  

  totaal € 635.000,00  
maand Totale betaling Basis ASM  
aug € 41.460,00 € 41.460,00 6,91%   
sep € 41.460,00 € 41.460,00 6,91%   
okt € 41.460,00 € 41.460,00 6,91%   
nov € 41.460,00 € 41.460,00 6,91%   
dec € 41.460,00 € 41.460,00 6,91%   
jan € 66.981,28 € 61.500,00 10,25% € 5.481,28 15,66% 
feb € 60.119,79 € 55.200,00 9,20% € 4.919,79 14,06% 
mrt € 60.119,79 € 55.200,00 9,20% € 4.919,79 14,06% 
apr € 60.119,79 € 55.200,00 9,20% € 4.919,79 14,06% 
mei € 60.119,79 € 55.200,00 9,20% € 4.919,79 14,06% 
jun € 60.119,79 € 55.200,00 9,20% € 4.919,79 14,06% 
jul € 60.119,79 € 55.200,00 9,20% € 4.919,79 14,06% 

    
totaal € 635.000,00 € 600.000,00 100,00% € 35.000,00 100,00% 
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Bijlage 8  
Basiscontract integrale arbozorg en tarieven 2006 
 (bron: Vervangingsfonds) 
 
Basiscontract Integrale Arbozorg 2006 
 
Partijen, 
 
………………………………………, gevestigd te ……………….,  
hierna te noemen "de Arbo-dienst", 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
……………….……………… 
 
en 
 
………………………………………., gevestigd te ………………..,  
hierna te noemen “het bevoegd gezag”  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
……………………………….. 
 
 
In aanmerking nemende dat: 
 
• het bevoegd gezag gelet op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en specifieke 

regelingen voor het onderwijs die zijn neergelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, 
de Wet verbetering poortwachter, de sociale zekerheidswetgeving en de 
arboconvenanten, een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid, zowel gericht op 
preventie, verzuimbegeleiding als reïntegratie dient te voeren; 
 

• het bevoegd gezag als werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van 
artikel 14 en artikel 14a van deze wet kan laten bijstaan door een Arbo-dienst ten 
behoeve waarvan overeenkomstig artikel 20 van deze wet een certificaat is afgegeven; 
 

• de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (Vf/BGZ) 
met Arbo Unie, Achmea Arbo, Commit, Ardyn en ArboNed een “Raamovereenkomst 
Arbo- en Bedrijfsgezondheidszorg Primair en Voortgezet Onderwijs” hebben op basis 
waarvan partijen thans komen tot onderhavige overeenkomst;  
 

• het bevoegd gezag aan de Arbo-dienst heeft verzocht een offerte uit te brengen voor de 
arbodienstverlening ten behoeve van het bevoegd gezag, dan wel dat de lopende 
overeenkomst moet worden geactualiseerd naar de thans geldende situatie; 
 

• de dienstverlening van de Arbo-dienst zich dient uit te strekken tot de werknemers van 
bovenstaand bevoegd gezag; 
 

• het bevoegd gezag en de Arbo-dienst overeenstemming hebben bereikt over de inhoud 
van de dienstverlening; 
 

• partijen de door hun gemaakte en te maken afspraken in het kader van de uitvoering van 
deze Arbo-dienstverlening nader wensen te regelen. 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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Artikel 1  Definities 
 
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
Bevoegd gezag:  ………………………………….. 
    (CASO-nummer en naam bevoegd gezag) 
 
Onderwijsinstelling(en): ………………………………….. 
   (brinnummer(s), naam/namen en adres(sen) school/scholen) 
 
Werknemer:  Degene die krachtens arbeidsovereenkomst gehouden is tot het 

verrichten van arbeid jegens het bevoegd gezag of de 
onderwijsinstelling, dan wel degene die bij beschikking is 
aangesteld door het bevoegd gezag. Uitzend- en 
detacheringkrachten vallen in het kader van dit Basiscontract 
Integrale Arbozorg niet onder de definitie werknemer. Voor 
verzuim- en reïntegratiebegeleiding van uitzend- en 
detacheringkrachten is de Arbo-dienst waarmee het 
uitzendbureau een contract heeft gesloten verantwoordelijk.  

Ziekteverzuimpercentage:  Het aantal (naar de mate van de omvang van afwezigheid 
gewogen) kalenderdagen ziekteverzuim van het reguliere 
personeel in het schooljaar (Z), gedeeld door het gemiddeld 
aantal personeelsleden (exclusief personeel dat lang 
buitengewoon verlof geniet) (Y) en gedeeld door het aantal 
kalenderdagen van het schooljaar (C), maal 100.  

   In formule: (Z : (Y x C)) x 100. 
 
Ziekteverzuim  Het niet of slechts gedeeltelijk kunnen uitoefenen van de functie 

wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval. Dit wordt 
onderscheiden van zwangerschaps- en bevallingsverlof en 
overige vormen van verlof. Indien betrokkene ADV geniet, kan 
eventueel ziekteverzuim eerst ingaan nadat de ADV-periode is 
beëindigd.  
 

 
Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst 

 
1. Het bevoegd gezag verstrekt hierbij aan de Arbo-dienst de opdracht, welke opdracht de 

Arbo-dienst hierbij aanvaardt, om met ingang van ………………… ten behoeve van de 
onderwijsinstelling en haar medewerkers en overeenkomstig de bepalingen van deze 
overeenkomst aan het bevoegd gezag arbodienstverlening te leveren als neergelegd in 
de bijlage 4. 

 
2. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op de dienstverlening welke 

standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg is opgenomen en de dienstverlening 
welke aanvullend tussen het bevoegd gezag en de Arbo-dienst wordt overeengekomen. 

 Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding van de standaard in het Basiscontract 
Integrale Arbozorg opgenomen dienstverlening en van de tussen het bevoegd gezag en 
de Arbo-dienst overeengekomen aanvullende dienstverlening gelden de tussen het 
bevoegd gezag en de Arbo-dienst gemaakte afspraken.  

 
3. De aard en omvang van de door de in dit Basiscontract Integrale Arbozorg standaard 

opgenomen dienstverlening en de aard en omvang van de aanvullende dienstverlening 
welke tussen het bevoegd gezag en de Arbo-dienst kan worden overeengekomen is 
opgenomen en omschreven in bijlage 1.  
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Artikel 3  Uitvoering van de overeenkomst 

 
1. De Arbo-dienst verplicht zich om de werkzaamheden uit hoofde van onderhavige 

overeenkomst in beginsel zelf uit te voeren. De Arbo-dienst zal geen van deze 
werkzaamheden door enig ander natuurlijk of rechtspersoon, anders dan door 
werknemers van de Arbo-dienst, laten uitvoeren zonder daarvoor vooraf toestemming te 
hebben verkregen van het bevoegd gezag. 

2. De Arbo-dienst garandeert, naast de wettelijke certificering, dat zij beschikt over 
voldoende capaciteit(en) om de overeengekomen ondersteuning en advisering waar te 
maken dat wil zeggen dat het personeel voldoende opgeleid en gekwalificeerd is, 
voldoende in aantal is en, binnen de marges van deze overeenkomst, voldoende tijd en 
professionele ruimte wordt geboden om conform de richtlijnen van de beroepsgroep, 
zoals die van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en de 
algemeen in de arbozorg gehanteerde werkwijzen, zoals gepubliceerd door de STECR te 
kunnen werken. 

3. Het bevoegd gezag creëert randvoorwaarden waarbinnen de door de Arbo-dienst 
geleverde dienstverlening effectief gestalte kan krijgen. Voor het bevoegd gezag worden 
onder meer handvatten geboden door de leidraad “Aanpak verzuim om psychische 
redenen” van de commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid onder leiding van de heer 
Donner.  

4. Het bevoegd gezag verleent volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht 
en verstrekt de Arbo-dienst alle informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van de te 
leveren diensten. In dit verband verleent het bevoegd gezag aan werknemers van de 
Arbo-dienst, welke betrokken zijn bij de uitvoering, toegang tot het bedrijf en stelt deze in 
de gelegenheid goed inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de 
bedrijfsvoering.  

5. Partijen zijn over en weer verantwoordelijk voor alle gevolgen van in dit kader onjuiste of 
onvoldoende verstrekte informatie. 

6. De werknemer van de Arbo-dienst is gehouden, indien hij voor de uitvoering van de 
opdracht werkzaamheden verricht binnen het bedrijf van het bevoegd gezag, te werken 
overeenkomstig de bij het bevoegd gezag geldende algemene richtlijnen, standaards en 
werkwijzen en de bij zijn werkplek van toepassing zijnde beveiligingsprocedures en 
huisregels, waaronder geheimhouding van hetgeen hem in functie ter kennis is gebracht. 

 
 
Artikel 4 Informatieverstrekking door het bevoegd gezag 
 
1. Het bevoegd gezag informeert de Arbo-dienst tijdig en voldoende over een voorgenomen 

ingrijpende wijziging in de organisatie, het onderwijsprogramma voorzover met effect op 
de arbeidsomstandigheden, of de fysieke infrastructuur van (de) onderwijsinstelling(en), 
alsmede personeelsmutaties. Desgevraagd verstrekt het bevoegd gezag en/of de 
betreffende onderwijsinstelling de Arbo-dienst hieromtrent nadere inlichtingen. 

2. Het bevoegd gezag informeert de Arbo-dienst tijdig omtrent een bezoek van de 
Arbeidsinspectie aan de onderwijsinstelling en verstrekt een afschrift van het 
inspectierapport aan de Arbo-dienst. 

3. Het bevoegd gezag verstrekt aan de Arbo-dienst jaarlijks een afschrift van het op basis 
van een recente RI&E vastgestelde plan van aanpak.  

4. Het bevoegd gezag verstrekt aan de Arbo-dienst een afschrift van het verslag van het ter 
zake de periodieke evaluatie met de medezeggenschapsraad, geleding werknemers, 
besprokene. 
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Artikel 5 Informatieverstrekking door de Arbo-dienst 
 
1. De Arbo-dienst informeert het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad, geleding 

werknemers, tijdig en voldoende over een voorgenomen wijziging in de organisatie van 
de Arbo-dienst, voor zover van belang voor de dienstverlening.  

2. De Arbo-dienst stelt jaarlijks een geanonimiseerde analyse op van het verzuim op 
schoolniveau aan de hand van de beschikbare verzuimgegevens en de Eigen 
Verklaringen en/of CAS-codes, en verstrekt deze aan het bevoegd gezag. Aandacht 
wordt besteed aan de mogelijke risico-groepen zoals ouderen en frequent zieken.  
Op basis van de verzuimanalyse, het evaluatiegesprek en de RI&E en het daarbij 
behorende plan van aanpak brengt de Arbo-dienst een advies uit aan het bevoegd gezag 
over de te ondernemen activiteiten op het gebied van reductie en preventie van het 
ziekteverzuim. Door het bevoegd gezag wordt vervolgens in samenspraak met de Arbo-
dienst een activiteitenplan opgesteld gericht op het veilig, gezond en plezierig werken 
waaronder begrepen reductie en preventie van het ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid voor het komende jaar. 
 
 

Artikel 6 Periodieke evaluatie 
 

Partijen evalueren minimaal eenmaal per jaar op initiatief van de Arbo-dienst op een nader in 
overleg overeen te komen wijze de dienstverlening, waarin in elk geval aan de orde komen; 
• het ziekteverzuim over het afgelopen jaar en de analyse hiervan 
• de meest recente Risico-inventarisatie en Evaluatie en het daarbij behorende jaarlijks 

vast te stellen Plan van Aanpak. 
 

 
Artikel 7  Wijzigingen in de werkzaamheden 
 
1. Het bevoegd gezag is gerechtigd de samenstelling van de diensten aan te passen aan 

veranderende omstandigheden, dan wel als gevolg van voor haar onvermijdelijke 
aanwijzingen vanwege de overheid. Het bevoegd gezag maakt het voornemen daartoe 
schriftelijk aan de Arbo-dienst alsmede aan de betreffende medewerkers (eventueel via 
de medezeggenschapsraad, geleding werknemers) kenbaar.  

2. Partijen treden in overleg over de aan te brengen wijzigingen. De Arbo-dienst maakt de 
gevolgen van de wijzigingen voor de door de Arbo-dienst te verrichten dienstverlening, 
waaronder in elk geval begrepen de gevolgen voor de tussen partijen overeengekomen 
prijsafspraken, schriftelijk aan het bevoegd gezag kenbaar. Indien deze gevolgen, naar 
het oordeel van het bevoegd gezag, niet aanvaardbaar zijn, is het bevoegd gezag 
gerechtigd van de wijziging af te zien, hetgeen handhaving van de bestaande uitvoering 
betekent. 

3. De Arbo-dienst is gerechtigd de uitvoering van de opgedragen diensten te wijzigen indien 
wettelijke maatregelen daartoe noodzaken. De Arbo-dienst zal het bevoegd gezag zo 
spoedig mogelijk schriftelijk van wijzigingen mededeling doen en over de uitvoering van 
de wijziging overleg voeren met het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verplicht alle 
uit de wijziging redelijkerwijs voortvloeiende (extra) kosten aan de Arbo-dienst te voldoen, 
onverminderd de overige betalingsverplichtingen van het bevoegd gezag ter zake van de 
gesloten overeenkomst.  

4. Jaarlijks treden partijen in overleg over mogelijk door te voeren wijzigingen in de 
dienstverlening, zoals beschreven in bijlage 1. 

5. Wijzigingen in de aard of omvang van de dienstverlening, zijn uitsluitend van kracht 
indien zij schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd en ondertekend. 
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Artikel 8  Prijzen 
 
1. Het bevoegd gezag is aan de Arbo-dienst voor de standaard in het Basiscontract 

Integrale Arbozorg opgenomen dienstverlening en de eventueel aanvullend overeen-
gekomen dienstverlening een vergoeding verschuldigd als vermeld in de bijlage 4.  

2. Indien gebruik wordt gemaakt van één of beide optionele modules van het Basiscontract 
Integrale Arbozorg (bijlage 5 en 6) is voor de standaard in het Basiscontract Integrale 
Arbozorg opgenomen dienstverlening en/of de aanvullend overeengekomen 
dienstverlening een vergoeding verschuldigd als vermeld in de bijlage 4, welke wordt 
gecorrigeerd met een factor die wordt vermeld in bijlage 5 en/of 6.  

3. De vergoedingen voor de standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg opgenomen 
dienstverlening zoals vermeld in bijlage 4 worden berekend over het totaal aantal 
personeelsleden (inclusief vervangers en arbeidsongeschikten) in dienst van het 
bevoegd gezag dan wel van de onderwijsinstelling (dus exclusief uitzend- en 
detacheringkrachten) op 1 oktober van het voorafgaande jaar; 
In geval van substantiële wijzigingen in het personeelsbestand (meer dan 5%) na 
voornoemde datum dient per kwartaal voornoemd aantal in overleg te worden aangepast. 
Doorberekeningen van deze wijzigingen zullen in het daaropvolgende kwartaal 
plaatsvinden. 

4. Jaarlijks, in het vierde kwartaal, bepalen partijen opnieuw de vergoedingen voor de 
standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg opgenomen dienstverlening op basis 
van het ziekteverzuimpercentage op bestuursniveau over het afgelopen schooljaar (1 
augustus tot 1 augustus). Dit ziekteverzuimpercentage is bepalend voor de berekening 
van de vergoedingen over het aantal personeelsleden, zoals genoemd in het vierde lid. 
Als het gaat om een onderwijsinstelling in het primair onderwijs geldt bij verschil van 
mening over het te hanteren ziekteverzuimpercentage het ziekteverzuimpercentage, 
zoals dat door het Vervangingsfonds in de Afwezigheids- en Vervangingsregistratie 
(AVR) is opgenomen. 

5. Indien partijen een budget ten behoeve van arbozorg hebben vastgesteld en dit dreigt 
overschreden te worden, dan zullen partijen in overleg treden over een eventuele 
bijstelling van het vastgestelde plafond. De Arbo-dienst zal de verrichtingen die uitgaan 
boven het vastgestelde budget niet uitvoeren alvorens het bevoegd gezag zulks heeft 
bepaald en dit schriftelijk is vastgelegd.  

6. De overeengekomen prijzen voor de standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg 
opgenomen dienstverlening zullen jaarlijks, per 1 januari, worden aangepast op basis van 
het CBS-indexcijfer contractuele loonkosten per uur, sector gezondheids- en 
welzijnszorg. Bij de vaststelling van het indexcijfer wordt de periode van 1 juli tot 1 juli, 
direct voorafgaand aan de indexatiemaand gebruikt als referentieperiode. Het indexcijfer 
zal worden afgerond tot 1 decimaal achter de komma. Jaarlijks zal het Vervangingsfonds 
de indexering en de nieuwe adviesprijzen in de maand september vaststellen en 
publiceren. 

7. Indien de Arbo-dienst BTW in rekening dient te brengen, zal deze door de Arbo-dienst bij 
het bevoegd gezag in rekening worden gebracht. 

8. De in deze overeenkomst in bijlage 2 opgenomen vergoedingen zijn exclusief reistijd, 
reis- en verblijfskosten. 

9. De kosten die behandelend artsen, reïntegratiebedrijven en interventiebedrijven in 
rekening brengen bij de Arbo-dienst voor het verstrekken van informatie en/of 
specialistische expertises, dan wel reïntegratie-interventies worden separaat bij het 
bevoegd gezag in rekening gebracht. 

 
 
Artikel 9 Betaling 
 
Betaling door het bevoegd gezag zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de 

door de Arbo-dienst aangegeven bank- of girorekening.  
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Betaling verband houdende met de standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg 
opgenomen dienstverlening zal per maand / kwartaal / jaar vooraf geschieden. De 
betaling van de aanvullend tussen het bevoegd gezag en de Arbo-dienst 
overeengekomen dienstverlening, de reis- en verblijfkosten en de kosten als bedoeld in 
artikel 8, negende lid, zal achteraf geschieden.  

De Arbo-dienst zal de facturen in enkelvoud toezenden onder vermelding van datum, de 
instelling en periode waarop de factuur betrekking heeft, de verrichting, het toepasselijke 
tarief, vermenigvuldigd met het aantal uren of het aantal handelingen, één en ander voor 
zover de privacy van individuele personen daardoor niet in het geding komt. 

Overschrijding van een betalingstermijn of niet betaling van een factuur op grond van 
vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de 
gefactureerde prestaties geeft de Arbo-dienst niet het recht haar prestaties op te 
schorten c.q. te beëindigen, mits de Arbo-dienst binnen 10 werkdagen na 
factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte is gesteld van de reden van 
niet betaling. De Arbo-dienst is gerechtigd alsdan een factuur te zenden voor het 
niet betwiste deel van de dienstverlening. 

 
 
Artikel 10 Annulering van diensten 
 
1. Afspraken betreffende individuele werknemers kunnen tot een werkdag voor de dag 

waarop de afgesproken tijd valt worden geannuleerd. Annulering van afspraken die meer 
dan één werknemer betreffen is mogelijk tot uiterlijk vijf werkdagen voor de dag van de 
afgesproken tijd. De Arbo-dienst is gerechtigd geplande diensten die niet of niet tijdig zijn 
geannuleerd in rekening te brengen. 

2. Wanneer de Arbo-dienst genoodzaakt is de geplande dienst op de overeengekomen dag 
van uitvoering zelf te annuleren, dan stelt de Arbo-dienst het bevoegd gezag hiervan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen komen alsdan een nieuwe datum voor uitvoering 
van de dienst overeen, dan wel dragen zorg voor vervangende dienstverlening. Indien de 
Arbo-dienst dit verzuimt, dan zal de Arbo-dienst de eventueel door het bevoegd gezag 
reeds gemaakte externe kosten in redelijkheid vergoeden. 
In alle andere gevallen zorgt de Arbo-dienst voor opdrachtuitvoering en vervanging, 
behoudens in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14. 

 
 
Artikel 11 Vervanging 
 
1. Structurele wijziging van het team, anders dan bedoeld in het tweede lid, dat ten behoeve 

van het bevoegd gezag en haar medewerkers werken, zal alleen geschieden na overleg 
met het bevoegd gezag.  

2. Bij ziekte, zwangerschaps-, bevallingsverlof, zorgverlof of sabbatical van de bedrijfsarts 
zullen van de eerste tot en met de vijfde week van afwezigheid zijn/haar diensten worden 
uitgevoerd door (mogelijk wisselende) vervangers. Uiterlijk na 6 weken zal de Arbo-dienst 
voor vaste vervanging zorgen.  

 
 
Artikel 12 Geheimhouding 
 
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het 

kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. 
2. Alle medische informatie en informatie van persoonlijke aard die aan de Arbo-dienst ter 

beschikking komt bij of naar aanleiding van haar werkzaamheden, worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. Alleen die gegevens zullen aan het bevoegd gezag of 
uitvoeringsinstelling worden doorgegeven en /of besproken die nodig zijn ter uitvoering 
van wettelijke en contractuele verplichtingen van de Arbo-dienst. 
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Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid 
 
1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn 

verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke 
stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in 
welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. 
De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een 
redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. 

2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is 
tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij 
rechtstreeks geleden c.q. te lijden schade. 

3. De in de voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid laat de aansprakelijkheid van de 
Arbo-dienst tegenover derden onverlet. Het bevoegd gezag vrijwaart de Arbo-dienst voor 
alle aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze 
aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld. 

 
 
Artikel 14 Overmacht 
 
Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 werkdagen niet- 

toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen of zodra vaststaat dat een dergelijke overmachttoestand 
langer dan 30 dagen zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst d.m.v. 
een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte geheel of ten dele te 
ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Zolang 
daarin niet aantoonbaar door het bevoegd gezag is voorzien zal de Arbo-dienst de 
werkzaamheden van belang voor de hervatting van werk dan wel reïntegratie van de 
werknemers voortzetten, waarbij de daarbij gemaakte kosten door de werkgever worden 
vergoed. 

Onder niet toerekenbaar tekortkomen wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan 
medewerkers, stakingen, vervanging van medewerkers, en/of liquiditeits- c.q. 
solvabiliteitsproblemen. 

Partijen zullen elkaar onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen indien zij als gevolg van 
overmacht hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet kunnen nakomen. 
 
 

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst 
 
1. Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend 

schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij in 
gebreke blijft aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen. Dit recht komt 
ook aan ieder der partijen toe ingeval van voortdurende en/of herhaaldelijke 
tekortkomingen bij het nakomen van zijn verplichtingen door de wederpartij, ook indien 
ieder van deze tekortkomingen op zichzelf beschouwd ontbinding mogelijk niet 
rechtvaardigt. Een partij zal echter eerst van dit recht gebruik kunnen maken indien zij de 
nalatige partij, voorafgaand aan de ontbinding, schriftelijk met inachtneming van een 
redelijke termijn tot nakoming heeft aangemaand, ook in het geval van overschrijding van 
de fatale termijn, en de nalatige partij desondanks in gebreke blijft. 
Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder 
nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst door middel 
van een aangetekend schrijven te ontbinden indien: 
- de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt 

verleend;  
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- de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
- de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of de 
 ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt; 
- het vermogen onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen   
  executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel anderszins op het vermogen verhaal wordt 
 gezocht. 

Partijen zijn verplicht elkaar bij aangetekend schrijven onmiddellijk op de hoogte te 
stellen, zodra zich één van de omschreven feiten of omstandigheden ten aanzien van 
hen voordoet. 

2. Indien het bevoegd gezag op het moment van de ontbinding als hierboven bedoeld reeds 
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en 
de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking 
zijn, tenzij de Arbo-dienst ten aanzien van die prestaties in verzuim is. De door het 
bevoegd gezag over deze prestaties verschuldigde, echter nog niet betaalde bedragen 
blijven, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd 
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 
 

Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht 
 
1. Bij alle geschillen tussen het bevoegd gezag en de Arbo-dienst naar aanleiding van deze 

overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het 
gevolg zijn, zullen partijen streven naar het treffen van een minnelijke regeling, 
desgewenst in overleg met de Stichting Vf/BGZ die terzake een onverbindend advies kan 
geven. Indien dat niet tot resultaat leidt zal het geschil worden beslecht door de 
bevoegde rechter. 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Artikel 17 Nadere bepalingen. 
 
Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 

bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen het bevoegd 
gezag en de Arbo-dienst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

De algemene voorwaarden van de Arbo-dienst, dan wel andere algemene of bijzondere 
voorwaarden zijn niet van toepassing, voor zover deze in strijd zijn met deze 
overeenkomst. 

Iedere wijziging van deze overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van beide 
partijen en zal bij deze overeenkomst worden gevoegd. 

 
 

Artikel 18  Looptijd van de overeenkomst 
 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, ingaande 
…………………… en wordt telkens stilzwijgend met een zelfde periode verlengd, 
tenzij een der partijen uiterlijk 3 maanden voor afloop van de lopende periode bij 
aangetekend schrijven te kennen geeft geen verlenging van de overeenkomst te 
wensen. 

De Arbo-dienst zal, als de betreffende werknemers hiermee aantoonbaar hebben 
ingestemd, op schriftelijk verzoek van het bevoegd gezag na afloop van onderhavige 
overeenkomst de dossiers of de met de werknemer overeengekomen gedeelten van 
diens dossier overdragen aan een andere Arbo-dienst tegen een vergoeding van € 
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14,-- per dossier te betalen door het bevoegd gezag.  
 
 

Artikel 19 Bijlagen 
 

1. Bij deze overeenkomst behoren navolgende bijlagen: 
1. Checklist Basiscontract Integrale Arbozorg.  
2. Adviesprijzen voor de standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg opgenomen 

dienstverlening; 
Afspraken m.b.t. de procedure van ziekmelden en hersteldmelden; 
4.  Overzicht van de vergoedingen voor de standaard in het Basiscontract Integrale 

Arbozorg opgenomen dienstverlening en de tussen het bevoegd gezag en de Arbo-
dienst overeengekomen aanvullende dienstverlening; 5. (Optionele) module 
‘Procesgerichte afspraken (inclusief financiële paragraaf) maken met de Arbo-dienst’; 

6. (Optionele) module ‘Resultaatgerichte afspraken (inclusief financiële paragraaf) 
maken met de Arbo-dienst’. 

 
2. De bijlagen genoemd in artikel 19, lid 1 maken onverbrekelijk deel uit van de 

overeenkomst en vormen daarmee één geheel. Bij strijdigheid tussen het gestelde in de 
bijlagen en de overeenkomst prevaleert het gestelde in de overeenkomst. 
 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te……………………………………, 

op……………………………………… 
 
 
Het bevoegd gezag                                De Arbo-dienst                              
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Bijlage 1  
Checklist van dienstverlening welke standaard in het Basiscontract Integrale 
Arbozorg is opgenomen en dienstverlening welke aanvullend tussen het bevoegd 
gezag en de Arbo-dienst kan worden overeengekomen  
 
Het Basiscontract Integrale Arbozorg voorziet standaard in een aantal diensten. Daarnaast 
kan het bevoegd gezag (tegen meerkosten) gebruik maken van een aantal aanvullende 
diensten.  
Zowel de standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg opgenomen diensten als de 
aanvullend af te nemen diensten worden hieronder weergegeven in de vorm van een 
checklist. 
 

Checklist Basiscontract Integrale Arbozorg Vervangingsfonds 
 

Omschrijving Dienst Standaard Aanvullend Discipline 
    
A. Verzuim- en reïntegratiebegeleiding    

1. Registreren van ziek- en hersteldmeldingen op 
de eerste dag van  het verzuim c.q. na herstel 
Het bevoegd gezag geeft op de eerste dag van 
ziekte de ziekmelding en naar het oordeel van de 
werkgever relevante informatie in verband met 
het verzuim door aan de Arbo-dienst, welke de 
ziekmelding registreert. Tevens administreert de 
Arbo-dienst de bijbehorende hersteld- en mutatie-
melding(en). 

•  

 

2. Informatie-inwinning eerste ziektedag 
Nadat de ziekmelding is binnengekomen bij de 
Arbo-dienst wordt door de Arbo-dienst informatie 
ingewonnen over de aard en mogelijke oorzaak 
van de ziekte. Daartoe wordt gebruik gemaakt 
van: 
Schriftelijke Eigen Verklaring werknemer  
□ bij ziekmelding verzonden door de Arbo-dienst 
□ bij ziekmelding verzonden door de werkgever 
Of telefonische Eigen Verklaring werknemer 
Of verklaring werkgever 
 
De informatie uit de Eigen Verklaring wordt 
gebruikt om de oproep voor het eerste spreekuur 
te vervroegen of indien aan de orde later in te 
plannen.  

•  

 

3. Verzuimrapporteur  
Op het verzoek van het bevoegd gezag kan een 
verzuimrapporteur van de Arbo-dienst een 
huisbezoek brengen aan de verzuimer.  

 •  

4. Eerste spreekuurcontact  
Het eerste spreekuurcontact met de zieke 
werknemer is afhankelijk van de aard en oorzaak 
van de ziekte, maar vindt in de regel in de derde 
ziekteweek plaats.  

•   

Diverse 
disciplines, in 
ieder geval 
onder 
verantwoor-
delijkheid van 
bedrijfsarts 
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5. Probleemanalyse en advies, plan van aanpak  
- Maken van een (eventueel beknopte) 

probleemanalyse en het opstellen van een advies 
voor reïntegratie uiterlijk in de zesde ziekteweek 
zoals voorgeschreven in de Wet verbetering 
poortwachter (WVP). Bij dreigend langdurig 
verzuim wordt altijd een uitgebreide 
probleemanalyse gemaakt. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van algemeen, door bijvoorbeeld het 
UWV of de landelijke stuurgroep WVP, 
aanvaarde rapportagemiddelen. De 
probleemanalyse bevat altijd een schriftelijke 
advisering over de inzet van andere deskundigen 
of noodzakelijke interventies in de arbeidssituatie 
ten behoeve van de reïntegratie; 

- De Arbo-dienst zal bij de advisering over de 
inschakeling van gespecialiseerde hulpverlening 
de volgende aanpak hanteren: zo terughoudend 
als mogelijk en verantwoord is, en zo zwaar als 
nodig is; 

- Voorlichting aan werknemer en werkgever 
omtrent het maken van een plan van aanpak en 
hun verantwoordelijkheden en de consequenties 
van de WVP; 

- De werkgever of de betrokken werknemer 
kunnen telefonisch contact opnemen met de 
Arbo-dienst wanneer behoefte is aan een 
verhelderende uitleg over het opstellen of 
bijstellen van het Plan van aanpak. De duur van 
dit telefonisch consult is gemaximeerd op 10 
minuten. Bij een langer telefonisch consult kan de 
Arbo-dienst extra kosten in rekening brengen.  

•  

 

6. Verklaring t.b.v. het Vervangingsfonds (primair 
onderwijs) 
Indien de periode van het ziekteverzuim langer 
duurt dan 6 weken dient het bevoegd gezag 
o.g.v. het reglement van het Vervangingsfonds 
een verklaring van de Arbo-dienst te overleggen 
waarin wordt bevestigd dat de 
arbeidsongeschiktheid van de betrokkene wordt 
veroorzaakt door ziekte.  

•  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse 
disciplines, in 
ieder geval 
onder 
verantwoor-
delijkheid van 
bedrijfsarts 
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7. Monitoring van de reïntegratie 
- Regelmatig spreekuurcontact met de zieke 

werknemer (in het eerste ziektejaar gemiddeld 
eenmaal per zes weken, in het tweede ziektejaar 
gemiddeld eenmaal per kwartaal, beide 
afhankelijk van professionele richtlijnen) en na elk 
spreekuurcontact een schriftelijke terugkoppeling 
naar de werkgever en werknemer inzake de 
bijstelling van de probleemanalyse en de 
wenselijke bijstelling van het plan van aanpak; 

- De werkgever kan gedurende het 
reïntegratietraject telefonisch contact opnemen 
met de Arbo-dienst wanneer behoefte is aan een 
korte verhelderende uitleg over de 
probleemanalyse, het reïntegratieadvies of het 
actueel oordeel.  

•  

 

- Indien ten behoeve van de zieke werknemer 
gespecialiseerde hulpverlening is ingeschakeld 
wordt de spreekuurfrequentie met bedrijfsarts of 
andere discipline gehandhaafd gedurende de 
gehele periode dat de arbeidsovereenkomst 
voortduurt, echter niet langer dan de eerste twee 
ziektejaren.  

•  

 

- Bij begeleiding door medewerkers van de Arbo-
dienst: Indien de begeleidingstijd van de zieke 
werknemer de normale spreekuurtijd overtreft 
(tenminste 45 minuten per contact) én de 
frequentie van de contacten na het eerste 
kwartaal de normale spreekuurfrequentie 
overtreft (in het 1e ziektejaar: meer dan tweemaal 
per kwartaal spreekuurcontact; in het 2e 
ziektejaar: meer dan éénmaal per kwartaal 
spreekuurcontact) kan de Arbo-dienst extra 
kosten voor de reïntegratiebegeleiding in 
rekening brengen.  

 •  

8. Reïntegratieverslag 
- Het maken van een actueel oordeel en het 

aanleveren van de door de Arbo-dienst aan te 
leveren gegevens t.b.v. het reïntegratieverslag. 

- Ten behoeve van het reïntegratieverslag maakt 
de Arbo-dienst na ongeveer 35 ziekteweken 
tussentijds de stand van zaken op van het 
verloop van het reïntegratietraject.  

•  

 

9. First opinion 
Schriftelijke advisering bij meningsverschil tussen 
werkgever en werknemer omtrent 
(on)geschiktheid tot werken, passend werk en 
reïntegratie-inspanningen (i.k.v. 
deskundigenoordeel door UWV). 

 •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse 
disciplines, in 
ieder geval 
onder 
verantwoor-
delijkheid van 
bedrijfsarts 
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10. Reïntegratie tweede spoor  
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de 
reïntegratie van de zieke werknemer binnen en 
buiten de eigen organisatie. Bevoegde 
gezagsorganen kunnen onder bepaalde 
omstandigheden hun arbeidsgehandicapte 
medewerkers aanmelden bij het 
Vervangingsfonds voor subsidiëring of uitvoering 
van een reïntegratietraject Tweede Spoor, dat wil 
zeggen reïntegratie buiten de eigen organisatie. 
Daartoe is het onder meer noodzakelijk een 
verklaring van de Arbo-dienst dat de betrokkene 
arbeidsgehandicapt is en dat de arbeidshandicap 
voortvloeit uit een psychische dan wel psycho-
sociale aandoening. Het afgeven van deze 
verklaring is standaard opgenomen in het 
Basiscontract Integrale Arbozorg. 

•  

 

11. WAO 
- Indien van toepassing schriftelijke advisering 

omtrent uitstel WAO-keuring, al dan niet als 
onderdeel van een (bijgestelde) 
probleemanalyse; 

- Schriftelijk medisch advies inzake 
functieongeschiktheid. 

•  

 

12. “Open” arbeidsomstandighedenspreekuur 
Het arbeidsomstandighedenspreekuur op locatie 
van de Arbo-dienst is zowel tijdens als zonder dat 
verzuim aan de orde is toegankelijk voor de 
werknemer, waarbij de Arbo-dienst uitsluitend 
werkt in opdracht van de werknemer, en slechts 
rapporteert aan de werkgever met uitdrukkelijke 
toestemming van de werknemer. Indien het 
spreekuur tijdens verzuim wordt bezocht en dit 
resulteert in een bericht aan de werkgever 
vervangt het achteraf een spreekuur in het kader 
van de verzuimbegeleiding. 
 

•  

 

Bedrijfsarts, 
op verzoek 
van 
werknemer 
ook andere 
disciplines 

13. Reïntegratie-begeleiding door deskundigen 
welke niet in dienst zijn bij de Arbo-dienst.   •   

B. Evaluatie   

1. Verzuimanalyse 
Op initiatief van en door de Arbo-dienst jaarlijks 
opstellen van een anonieme analyse van het 
verzuim op schoolniveau a.d.h.v. beschikbare 
verzuimgegevens (verzuimpercentage, 
meldingsfrequentie en duur), de Eigen 
Verklaringen en/of CAS-codes. Er wordt 
aandacht besteed aan de mogelijke risico-
groepen zoals ouderen en frequent zieken. 

•  

 

Bedrijfsarts en 
één of 
meerdere 
andere 
academische 
deskundigen, 
bij voorkeur 
een arbeids- 
en 
organisatie-
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2. Evaluatiegesprek 
Op initiatief van de Arbo-dienst jaarlijkse 
bespreking tussen de Arbo-dienst en het bevoegd 
gezag van de verzuimanalyse. O.b.v. de 
verzuimanalyse, het evaluatiegesprek en de 
RI&E (inclusief plan van aanpak) brengt de Arbo-
dienst een advies uit aan het bevoegd gezag over 
de te ondernemen activiteiten op het gebied van 
reductie en preventie van het ziekteverzuim. Door 
het bevoegd gezag wordt vervolgens in 
samenspraak met de Arbo-dienst een 
activiteitenplan opgesteld gericht op het veilig, 
gezond en plezierig werken waaronder begrepen 
reductie en preventie van het ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid voor het komende jaar. 
Het activiteitenplan noemt de prioriteiten, de 
beschikbare middelen en verantwoordelijkheden. 
Het activiteitenplan wordt door het bevoegd 
gezag besproken met de 
medezeggenschapsraad. Tevens wordt 
beoordeeld of de in het activiteitenplan van het 
voorgaande jaar geschetste doelstellingen en 
taakstellingen zijn bereikt. Tenslotte wordt 
besproken of de Arbo-dienst en het bevoegd 
gezag de afspraken uit het contract na zijn 
gekomen. De Arbo-dienst maakt een verslag van 
dit gesprek. 

•  

 deskundige 

C. Overige diensten    
1. Inzet van arbeidsdeskundigen 
Zodra een verzuimgeval langer dan circa 13 
weken duurt kan het - behoudens bij glasheldere 
gevallen van verzuim waarbij uitsluitend de aard 
van de ziekte bepalend is voor het verzuim - 
verstandig zijn een uitgebreid arbeidskundig 
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden 
van werk in een andere werksoort dan wel bij een 
andere werkgever.  

 •  Arbeidsdes- 
kundige 

2. Verrichten van de 13e weeks melding bij het 
UWV 
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever 
deze melding uit te voeren. Deze 
verantwoordelijkheid kan worden overgedragen 
aan anderen, waaronder de Arbo-dienst, en 
omvat dan ook de hersteldmeldingen. 

 •   
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3. Maken en bijstellen van het plan van aanpak 
De werkgever en de werknemer moeten binnen 2 
weken na gereedkomen van de probleemanalyse 
en advies een plan van aanpak opstellen indien 
sprake is van dreigend langdurig of aanmerkelijk 
te bekorten verzuim. De Arbo-dienst kan het 
opstellen en eventueel het bijstellen van het plan 
van aanpak namens werkgever en werknemer 
voor zijn rekening nemen. Een dergelijke 
intensieve bemoeienis is niet voorzien in het 
Basiscontract Integrale Arbozorg. Werkgever en 
werknemer blijven overigens te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor het gestelde in het plan van 
aanpak. 

 •   

4. Casemanagement in de zin van de WVP 
In het plan van aanpak worden afspraken 
gemaakt over de aanstelling van een 
casemanager die regelt dat de afspraken in het 
plan van aanpak worden nagekomen. Gezien de 
verantwoordelijkheid van de casemanager ligt het 
voor de hand dat de werkgever deze rol vervuld. 
Maar het is ook denkbaar – bijvoorbeeld bij een 
arbeidsconflict – dat afgesproken wordt dat een 
andere deskundige dienstverlener, zoals de Arbo-
dienst, dit doet.  

 •   

5. Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT) 
Indien bij een instelling van zekere omvang 
periodiek overleg wordt gevoerd over de 
hoofdlijnen van het verzuim en reïntegratiebeleid, 
en daarbij wordt ingegaan op de afzonderlijke 
individuele gevallen in een overleg waarbij 
medewerkers van de Arbo-dienst aanwezig 
dienen te zijn is dit niet voorzien in het 
basiscontract. 

 •  

Bedrijfsarts 
en/of andere 
disciplines 
welke bij de 
reïntegratie-
begeleiding 
zijn betrokken. 

6. Periodiek arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek m.b.v. Welzijn-PAGO GezonderWIJS 
al of niet uitgebreid met aanvullende activiteiten 
(wettelijke verplichting o.b.v. de 
Arbeidsomstandighedenwet) 
Specifiek voor het onderwijs is de Welzijn-PAGO 
GezonderWIJS ontwikkeld. In het algemeen moet 
de werknemer periodiek in de gelegenheid 
gesteld worden een arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek te ondergaan gericht op de risico’s 
samenhangend met zijn beroepsuitoefening. In 
het onderwijs zal de welzijnsproblematiek (vrijwel) 
altijd daarvan deel uit moeten maken. De verdere 
invulling van PAGO wordt met de betrokken 
werknemer en het bevoegd gezag afgesproken, 
en kan behalve beroepsrisicogerelateerde 
onderzoeken ook onderzoek gericht op de 
preventie van chronische aandoeningen of 
gericht op life style omvatten. De invulling is en 
detail af te spreken per instelling en 
beroepsgroep en leeftijdsgroep daarbinnen.  

 •  

Bedrijfsarts 
plus 
administratie, 
soms 
aangevuld 
met 
laboratorium 
onderzoek en 
activiteiten 
door andere 
disciplines 
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7. Uitvoeren van de RI&E (wettelijke verplichting 
o.b.v. de arbeidsomstandighedenwet; de RI&E 
kan overigens ook door de school m.b.v. 
instrumenten van het Vf worden uitgevoerd) 
Periodiek (aanbevolen wordt tenminste eens per 
4 jaar), na een reorganisatie, fusie of verhuizing, 
dan wel bij introductie van sommige, vooral 
technische, vakken in een instelling moeten de 
risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn 
voor verschillende doelgroepen in kaart gebracht 
worden. In het onderwijs speelt daarbij in elk 
geval de bijzondere positie van leerlingen die 
eveneens gebruik maken van de faciliteiten van 
de instelling. Er zijn hulpmiddelen ontwikkeld om 
e.e.a gestructureerd en systematisch uit te 
voeren. De Arbowet verplicht de betrokkenheid 
van een deskundige interne medewerker bij het 
opstellen en uitvoeren van een RI&E. U kunt 
daarnaast hulp inschakelen van deskundigen 
vanuit de Arbo-dienst.  

 •   

8. Toetsing van de RI&E (wettelijke verplichting 
o.b.v. de arbeidsomstandighedenwet als op 
bestuursniveau meer dan 10 werknemers 
werkzaam zijn)  
De Arbo-dienst moet de risico-inventarisatie 
inclusief de daarop gebaseerde evaluatie toetsen 
aan de stand van de wetenschap en de 
professionele dienstverlening, om te bezien of de 
RI&E naar behoren is uitgevoerd, en of in het 
daaraan te koppelen plan van aanpak de vereiste 
acties zijn voorzien. Hiervoor zal vaak een 
rondgang door de school noodzakelijk zijn, maar 
soms kan dat achterwege blijven indien de 
situatie anderszins goed bekend is bij de Arbo-
dienst.  

 •   

9. Werkplekonderzoek of gezondheids 
georiënteerd organisatieadvies 
In samenhang met reïntegratie van medewerkers, 
op basis van uitkomsten van de RI&E of een 
PAGO, dan wel op verzoek van betrokkenen kan 
een gericht werkplekonderzoek noodzakelijk zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan werkplekadvies i.v.m. 
beeldschermwerk, of afzuiging in kantines of 
chemielokalen, of ergonomisch advies bij 
aanschaf van meubilair of bij herhuisvesting. Ook 
kan worden gedacht aan teaminterventies op de 
werkplek bij gebrekkige samenwerking, advies bij 
herstructurering van taken, advies rond span of 
control, herkenning van werkdruk etc. Opstellen 
van ontruimingsplannen en advies bij de 
bedrijfshulpverlening zijn een andere categorie. 

 •   
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10. Overige diensten (bijvoorbeeld scholing, 
trainingen) 
Hiervoor zijn veelal separate cursusbrochures 
beschikbaar. Te denken is aan trainingen 
verzuimgespreksvoering, bedrijfshulpverlening, 
time management, assertiviteit etc. 

 •   

 
Indien in de checklist wordt gesproken over diverse disciplines dan wordt daaronder in ieder 
geval begrepen: bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeids- en gezondheidspsycholoog, arbeids- 
en organisatiedeskundige en maatschappelijk werker, arbeidshygiënist, ergonoom, 
consulent, bedrijfsverpleegkundige en fysiotherapeut, arbeidsdeskundige (als het gaat om 
een korte arbeidskundige intake naar de mogelijkheden van werk in een andere werksoort 
dan wel bij een andere werkgever).  
 
Voor de volgende medewerkers binnen de Arbo-dienst geldt dat er tuchtrecht van 
toepassing is: bedrijfsartsen en andere artsen, gezondheidspsychologen, verpleegkundigen 
en fysiotherapeuten.
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Bijlage 2.  
Adviesprijzen voor de standaard in het Basiscontract Integrale Arbozorg opgenomen 
dienstverlening 
 
Alle in deze bijlage genoemde adviesprijzen* hebben betrekking op de diensten welke 
standaard in het basiscontract zijn opgenomen.  
 
Kosten voor reïntegratiebegeleiding 
Bij een ziekteverzuim in het schooljaar 2004-2005 gelden de volgende adviesprijzen 
per personeelslid voor het jaar 2006: 
 
lager dan 5% (verzuimklasse 1) €   84,11 (tariefklasse 1) 
5 tot 7% (verzuimklasse 2) € 111,21 (tariefklasse 2) 
7 tot 9% (verzuimklasse 3) € 133,25 (tariefklasse 3) 
9 tot 11%  (verzuimklasse 4) € 155,31 (tariefklasse 4) 
11 tot 13% (verzuimklasse 5) € 176,03 (tariefklasse 5) 
13% en hoger (verzuimklasse 6) € 199,39 (tariefklasse 6) 
 
In de bovenstaande adviesprijzen zijn de kosten opgenomen voor de standaard in het 
basiscontract opgenomen verzuim- en reïntegratiebegeleiding zoals deze is omschreven in 
de checklist in bijlage 1.  
 

Kosten voor verzuimanalyse evaluatiegesprekken 
Hier bovenop komen de kosten voor de jaarlijkse verzuimanalyse en het jaarlijks 
evaluatiegesprek, gehouden tussen het bevoegd gezag en de Arbo-dienst.  
 
De jaarlijkse verzuimanalyse 
De adviesprijs voor de verzuimanalyse bedraagt € 88,43 per school.  
 
Het jaarlijkse evaluatiegesprek 
De berekening van de kosten voor het evaluatiegesprek kent 2 kostencomponenten, te 
weten het basisbedrag, en een bedrag voor aanvullende gesprekstijd, indien het bestuur 
meer dan één school onder haar bevoegd gezag heeft vallen. 
 
De adviesprijs voor het basisbedrag bedraagt € 265,41 (exclusief reistijd). Er wordt extra tijd 
voor het gesprek berekend, indien het bestuur meer dan één school onder haar bevoegd 
gezag heeft vallen. Daarbij worden bij de aangegeven gesprekstijden de volgende 
adviesprijzen gehanteerd: 
1 school (gespreksduur 1 uur)   € --- 
2 of 3 scholen (1 uur, 15 minuten)   €  66,35 
4 of 5 scholen (1 uur, 30 minuten)   € 132,71 
6 tot en met 10 scholen (1 uur, 45 minuten)  € 199,05  
11 tot en met 15 scholen (2 uur)    € 265,41 
16 tot en met 20 scholen (2 uur, 15 minuten) € 331,76 
meer dan 20 scholen (2 uur, 30 minuten)  € 398,12
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Rekenvoorbeeld  
Een bestuur met 5 scholen, 100 medewerkers en een ziekteverzuim van 6 %.  
 
Variabel 
Verzuimbegeleiding bij 100 medewerkers en 
6 % ziekteverzuim (verzuimklasse 2) 

€ 11.121,00

 
Vast  

Verzuimanalyses bij 5 scholen € 442,15
Basisbedrag evaluatie € 265,41
Aanvullende gesprekstijd 5 scholen € 132,71
 
Totaal 
 € 11.961,27
 
* adviesprijzen zijn gebaseerd op prijspeil per 1 januari 2006 en zijn exclusief BTW en 
exclusief eventuele reistijd 
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Bijlage 9 
VPL-regeling 
 
 
VPL-regeling (VUT/prepensioen/levensloop) 
In dit hoofdstuk bespreken we de VPL. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
1. Inleiding 
2. Gevolgen pensioenakkoord voor werknemers geboren vóór 1-1-1950 en werknemers 
geboren op of na 1-1-1950. 
3. De levensloopregeling: de fiscale consequenties ervan, de levensloop en de CAO-PO en 
een overzicht van voorwaarden waaraan de levensloopregeling in elk geval moet voldoen.  
 
 
Op 5 juli 2005 is door de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de Centrales van 
Overheidspersoneel (ACOP, CCOOP, CMHF, AC) een hoofdlijnenakkoord gesloten inzake 
aanpassing ABP-regelingen aan VPL-wetgeving.   
De achterban van vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers heeft het Pensioenakkoord 
2006 geaccepteerd. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2006 een nieuwe pensioenregeling 
geldt. De FPU verdwijnt. Alleen werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950 kunnen 
nog gebruik maken van een overgangsregeling.  
 
De overheid wil dat we langer doorwerken. Dat is geregeld in de nieuwe Wet VUT, 
Prepensioen en Levensloop (VPL).  
In de nieuwe pensioenregeling zoals die vanaf 1 januari 2006 geldt, blijft het mogelijk eerder 
te stoppen met werken. Bij de afspraken over deze pensioenregeling is ook geld vrij gemaakt 
voor levensloop. Levensloop is –naast het nieuwe pensioen– ook een middel om eerder 
stoppen mogelijk te maken.   
In dit hoofdstuk besteden we aandacht zowel het Pensioenakkoord 2006 als aan de nieuwe 
Levensloopregeling die met ingang van 1 januari 2006 van kracht wordt.  
 
 
Waarom deze wijzigingen? 
De komende dertig tot veertig jaar treden grote veranderingen op in de bevolkingsopbouw 
van Nederland. Het aantal 65-plussers neemt toe van twee miljoen nu tot vier miljoen in 
2040. Het aantal dertig- tot veertigjarigen zal daarentegen dalen. Als de arbeidsdeelname 
voor alle leeftijdsgroepen blijft zoals nu, staan er in 2010 zestien werkenden tegenover tien 
65-plussers. Nu is dat het dubbele: 32 werkenden per tien 65-plussers. Steeds minder 
werkenden moeten dus de sociale voorzieningen opbrengen voor steeds meer ouderen. 
De regering wil stimuleren dat meer mensen langer aan het werk blijven. Daarvoor is een 
groot aantal maatregelen voorgesteld. Op 6 november 2004 hebben de sociale partners en 
het kabinet een akkoord gesloten over deze maatregelen. Het akkoord bevat 
beleidswijzingen op een groot aantal punten, zoals levensloop, flexibele pensionering, de 
WAO, de WW en kinderopvang. Het kabinet heeft besloten niet langer fiscaal bij te dragen 
aan het stoppen met werken voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Daardoor is de 
FPU volgens de sociale partners te duur geworden. De vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers in de pensioenkamer besloten daarom de FPU-regeling af te schaffen voor 
iedereen die geboren is na 1949. 
 
Op de sites van ABP en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u heel 
veel informatie vinden over het pensioenakkoord, de levensloopregeling, het waarom en de 
gevolgen.  
www.abp.nl 
www.minszw.nl 
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VPL-regeling 
 
1. Inleiding 
VPL staat voor VUT/Prepensioen/Levensloop. VUT en Prepensioen zijn regelingen die door 
het ABP moeten worden geïmplementeerd. Over de levensloopregeling zijn afspraken 
gemaakt in de CAO-onderhandelingen.  
Het uitvoeringsreglement Levensloopregeling is als bijlage X opgenomen in de CAO PO 
2006-2008.   
 
2. Gevolgen pensioenakkoord 
Werknemers geboren vóór 1950 
In het pensioenakkoord is voor deze groep werknemers het volgende afgesproken. 
- Voor werknemers die sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst zijn geweest bij een ABP-

werkgever geldt: 
a.  indien de werknemer geboren is vóór 1 april 1947 dan krijgt hij met 61 jaar en 2 
maanden dezelfde FPU-uitkering als voorheen bij 61 jaar. 
b. indien de werknemer geboren is op of na 1 april 1947 en vóór 1 januari 1950 dan krijgt 
hij met 62 jaar en 3 maanden dezelfde FPU-uitkering als voorheen met 62 jaar.  
Met andere woorden: deze werknemers kunnen nog steeds onder dezelfde condities op 
hun spilleeftijd met FPU, zij het dat de spilleeftijd met 2 resp. 3 maanden verhoogd is. 

- Langer doorwerken vóór 65 jaar levert een steeds hogere FPU-uitkering op. Ten opzichte 
van de huidige regeling verandert er dus niets. 

- Werknemers die op of na 1 januari 2006 met FPU gaan, mogen bijverdienen tot hun 
uitkering en de bijverdiensten samen maximaal 90% van het laatstverdiende salaris zijn. 
Alles wat daarboven komt, leidt tot vermindering van de fpu-uitkering. Als peildatum voor 
de extra inkomsten uit werkzaamheden geldt 1 juli 2005.  

- Werknemers die vóór 1 januari 2006 met deeltijd-FPU gaan of zijn gegaan, maken 
gebruik van de huidige  regels die voor 1 januari 2006 voor hen golden. Als zij na 1 
januari 2006 hun deeltijduitkering willen uitbreiden, moeten ze een nieuwe offerte 
aanvragen. De bovenstaande voorwaarden zijn dan van toepassing. 

- Het ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen blijft in de nieuwe regeling gelijk. 
- De franchise blijft € 15.250,-- en het opbouwpercentage blijft 1,75 (bij deeltijdfactor 

1,0000). 
 
- De FPU vervalt voor werknemers die vanaf 1 april 1997 niet doorlopend in dienst zijn 

geweest bij een ABP-werkgever. Werknemers die na 1 april 1997 in dienst zijn gekomen 
bij een ABP-werkgever hebben geen recht op de FPU.  
Voor deze groep werknemers geldt dezelfde regeling als voor de werknemers die 
geboren zijn na 1949.  
N.B. Het is nog niet duidelijk wanneer sprake is van een onderbroken dienstverband. 
Geldt dit bijvoorbeeld bij een onderbreking van 1 maand of 2 maanden. 

 
Werknemers geboren na 1949 
- Voor deze groep werknemers vervalt de huidige FPU-regeling. 
- Hiervoor in de plaats komt het ABPKeuzePensioen dat zorgt voor meer 

ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Deelnemers bouwen over een groter 
gedeelte van hun salaris pensioen op omdat enerzijds de franchise verlaagd wordt tot € 
9.600,-- en anderzijds het opbouwpercentage verhoogd tot 2,05. Hiermee komt voor 
betrokken werknemers vanaf 1 januari een einde aan de differentiatie van franchises en 
opbouwpercentages die op 1 januari 2004 is ontstaan. 

- De opgebouwde FPU vanaf 1 april 1997 wordt toegevoegd aan het ouderdomspensioen.  
- De fiscale ruimte voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen die in het verleden niet 

gebruikt is, wordt alsnog ingekocht (= voorwaardelijk recht). 
- Werknemers kunnen vanaf 60 jaar met ouderdomspensioen gaan. Ook is het mogelijk 

om met deeltijdpensioen te gaan.  
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- Vanaf 1 januari 2006 is 0,8% van het jaarsalaris beschikbaar ten behoeve van 
levensloopsparen. Individuele werknemers kunnen besluiten (een deel van) hun 
levenslooptegoed op te nemen aan het eind van hun loopbaan, waarmee ze materieel 
hun pensioenleeftijd naar voren halen. In het CAO-overleg kan worden besloten deze 
ruimte in te zetten voor andere doeleinden. 
N.B. Het beschikbaar zijn van 0,8% van het jaarsalaris voor levensloopsparen geldt dus 
niet voor werknemers die vóór 1950 geboren zijn. 

 
Financiële consequenties van de nieuwe VUT/Prepensioenregeling 
De premie voor ABPKeuzePensioen is in 2006 19,8%. De werkgever betaalt hiervan 
13,68%, de werknemer draagt de resterende 6,12%  bij. Voor het huidige ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen (OP/NP) geldt een totale premie van 21%. Door de vele verschillen 
tussen het huidige OP/NP en straks het ABPKeuzePensioen, kunnen de percentages niet 
met elkaar vergeleken worden.  
 
FPU-premies 
De premie voor FPU-opbouw vervalt.  
 
ABP InvaliditeitsPensioen 
De Pensioenkamer overlegt nog over de toekomst van het ABPInvaliditeitsPensioen. Tot 
bekend is wat er gaat gebeuren wordt premie geheven op grond van de huidige regelingen.  
 
PartnerPlusPensioen 
De premie voor PartnerPlusPensioen (verhoogde opbouw nabestaandenpensioen bij 
overlijden vanaf 65 jaar) is in 2006 1,7%. Deze premie is afgeleid van de premie voor het 
ABPKeuzePensioen. Door de verschillen met de huidige regeling kan de premie voor 2005 
(1,9%) niet vergeleken worden met die voor 2006. 
 
Tabel Premiepercentages en franchisebedragen ABP per 1 januari 2006 
 

premieverdeling premie voor totale premie 
(%) werkgevers 

(%) 
werknemers 
(%) 

franchise 

Keuzepensioen/Ouderdomspensioen 
en Nabestaandenpensioen + Anw-
compensatie  

19,8 (was 
21,4) 

13,68 (was 
15,85) 

6,12 (was 
5,55) 

€ 9.600 

Invaliditeitspensioen hoog 1,4 1,05 0,35 € 16.450 
Invaliditeitspensioen laag 1,15 1,05 0,10 € 16.450 
Bijsparen ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen tot 62 jaar, 
bij ontslaguitkering en 
arbeidsongeschiktheid 

19,8 (was 
21,4) 

nvt 19,8 (was 
21,4) 

€ 9.600 

Bijsparen ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen na 62 jaar, 
bij ontslaguitkering en 
arbeidsongeschiktheid en bij in dienst 
treden na 62 jaar 

26,25 (was 
30,7) 

(incl Anw-
compensatie)

nvt 26,25 (was 
30,7) 

€ 9.600 

Bijsparen ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen bij FPU 

19,8 (was 
21,4) 

(incl Anw-
compensatie)

nvt 19,8 (was 
21,4) 

€ 9.600 

Bijsparen PartnerPlusPensioen tot 62 
jaar 

1,7 (was 1,9) nvt 1,7 (was 1,9) € 9.600 

Bijsparen PartnerPlusPensioen na 62 2,45 (was nvt 2,45 (was € 9.600 
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jaar, bij ontslaguitkering, 
arbeidsongeschiktheid en bij in dienst 
treden na 62 jaar 

3,15) 3,15) 

 
 
3. Levensloop 
Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. Het is een wettelijk verplichte regeling 
voor alle werkgevers. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de 
toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden 
gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof en 
educatief verlof. Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen 
te gaan.  
De belastingdienst heeft ten behoeve van de werkgevers een overzicht opgesteld van de 
diverse consequenties die deze wettelijke regeling heeft. Deze mededelingen zijn in 
paragraaf 3.1 verwerkt.  
De levensloopregeling voor het onderwijspersoneel is vastgelegd in de CAO PO 2006-2008 
in artikel 8.24. Het bijbehorende Uitvoeringsreglement Levensloopregeling is beschreven in 
bijlage X van de CAO. Wij volstaan hier met een verwijzing naar deze CAO. 
 
 
3.1 Fiscale consequenties van de levensloopregeling 
Sparen in levensloopregeling 
De werknemers hebben vanaf 1 januari 2006 recht op deelname aan de levensloopregeling. 
Een werknemer kan op grond van een levensloopregeling verzoeken om per jaar een bedrag 
van maximaal 12% van zijn loon in te houden. Dit bedrag maakt de werkgever over op een 
geblokkeerde levenslooprekening van de werknemer. De werknemer bepaalt zelf bij welke 
toegelaten bank of verzekeraar hij de levenslooprekening (of -verzekering) wil onderbrengen. 
Het bedrag dat de werkgever inhoudt, is niet aftrekbaar voor de premies 
werknemersverzekeringen, maar wel voor de overige loonheffingen. De werknemer betaalt 
dus premies werknemersverzekeringen over de inleg op de levensloopregeling. 
Een werknemer mag per kalenderjaar maximaal 12% sparen van zijn loon in dat jaar. Als het 
spaarsaldo aan het begin van het kalenderjaar 210% of meer is van het jaarloon over het 
voorgaande kalenderjaar, mag een werknemer dat jaar niet meer sparen in zijn 
levensloopregeling. Het spaarsaldo kan overigens door behaalde rendementen daarna 
verder boven de 210% uitstijgen. Heeft een werknemer het voorgaande kalenderjaar niet het 
hele jaar bij dezelfde werkgever gewerkt, dan mag de werkgever het loon herleiden naar 
jaarloon. Aanspraken die een werknemer nog heeft in een levensloop- of verlofspaarregeling 
bij voormalige werkgevers, tellen mee bij de bepaling of het maximum van 210% wordt 
overschreden. 
 
Overgangsregeling oudere werknemers 
Voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar, is 
er een overgangsregeling. Voor deze werknemers vervalt de voorwaarde dat binnen de 
levensloopregeling in het kalenderjaar niet meer dan 12% van het loon van dat jaar mag 
worden gespaard. Daardoor kunnen zij het toegestane maximale bedrag van 210% van het 
laatstverdiende jaarloon in een kortere periode bij elkaar sparen. 
 
Deeltijd, demotie en loonsverlaging 
Als een werknemer, vooruitlopend op zijn pensioen, in deeltijd gaat werken of een lager 
gekwalificeerde functie accepteert, mag de werkgever bij de bepaling van de maxima uit 
blijven gaan van zijn eerdere hogere loon. De loonsverlaging in verband met deeltijd of 
demotie moet dan wel plaatsvinden binnen 10 jaar direct voorafgaand aan de 
pensioendatum in de pensioenregeling. Voorwaarde is bovendien dat de werknemer 
minimaal 50% van de oorspronkelijke omvang van de dienstbetrekking blijft werken. 
Als het loon om andere redenen wordt verlaagd, kan in de loop van het jaar blijken dat het 
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maximum van 12% van het loon is overschreden. De werkgever moet het te veel gestorte 
bedrag dan in hetzelfde kalenderjaar terugbetalen aan de werknemer en hierop de bijdrage 
Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. 
 
Bijdrage werkgever 
De werkgever mag de werknemer een bijdrage verstrekken voor de levensloopregeling. 
Deze bijdrage is belast voor de premies werknemersverzekeringen, maar onbelast voor de 
overige loonheffingen. Als de werkgever een bijdrage verstrekt, is hij verplicht om deze 
bijdrage te verstrekken aan alle werknemers die in vergelijkbare omstandigheden verkeren; 
ook aan werknemers die geen levensloopregeling hebben. Als hij dit niet doet, moet het 
totale levensloopsaldo van de werknemers belast worden als loon uit vroegere 
dienstbetrekking. Overigens is de bijdrage die de werkgever geeft aan werknemers die geen 
levensloopregeling hebben, belast voor alle loonheffingen. 
 
Geen samenloop met spaarloonregeling 
Een werknemer kan bij meer werkgevers zowel een spaarloonregeling als een 
levensloopregeling hebben. Hij mag echter in hetzelfde kalenderjaar niet in beide regelingen 
sparen. Hij zal elk jaar moeten kiezen in welke regeling hij dat jaar wil sparen. Als een 
werknemer in het kalenderjaar al heeft gespaard in de spaarloonregeling, kan hij pas het 
volgende jaar sparen in de levensloopregeling. 
N.B. Alleen in 2006 heeft de werknemer de mogelijkheid om tot 1 oktober de spaarvorm te 
wijzigen. Hij kan tot 1 oktober de spaarloonregeling omzetten in de levensloopregeling of 
andersom.  
 
Schriftelijk vastleggen 
Een levensloopregeling moet schriftelijk vastgelegd worden. Aan het eind van deze 
paragraaf is opgenomen wat vastgelegd moet worden.  
 
De werkgever is verplicht om een werknemer die daarom vraagt, een levensloopregeling aan 
te bieden. Door te sparen voor verlof heeft de werknemer echter nog geen wettelijk recht op 
het opnemen van het verlof. Dat kan alleen met toestemming van de werkgever, behalve als 
het gaat om verlof waar werknemers volgens de wet recht op hebben, zoals 
ouderschapsverlof. 
 
Opnemen uit levensloopregeling 
Als de werknemer (gedeeltelijk) onbetaald verlof neemt, kan hij zijn levenslooprekening (of -
verzekering) aanspreken. Daarmee mag hij zijn loon aanvullen tot maximaal 100% van het 
loon dat hij direct voorafgaand aan de verlofperiode ontving. Dus: een werknemer die in juli € 
1.000 aan loon had, mag in augustus niet meer dan € 1.000 aan spaartegoed opnemen voor 
de financiering van 1 maand onbetaald verlof. Als de werkgever tijdens het verlof loon 
doorbetaalt, moet hij daarmee rekening houden. Betaalt de werkgever de werknemer tijdens 
het verlof bijvoorbeeld € 500 loon door, dan mag hij nog maar € 500 van de 
levenslooprekening halen. 
De instelling waarbij de levensloopregeling is ondergebracht, maakt de opname van de 
levenslooprekening (of uitkering uit de levensloopverzekering) aan de werkgever over. Het 
opgenomen bedrag wordt niet gerekend tot het loon voor de werknemersverzekeringen, 
maar wél tot het loon voor de overige loonheffingen. De werkgever moet daarop dus nog de 
bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Ook 
houdt hij rekening met de levensloopverlofkorting (zie hierna). Daarna maakt hij het nettoloon 
over aan de werknemer, die het bedrag kan gebruiken om een periode van onbetaald verlof 
financieel te overbruggen. 
Als het spaartegoed nog niet is opgenomen als de werknemer met pensioen gaat of op het 
moment dat hij 65 jaar wordt, wordt het hele opgebouwde tegoed belast als loon uit vroegere 
dienstbetrekking en uitgekeerd aan de werknemer. De werkgever houdt daarop de bijdrage 
Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen in en verrekent ook de 
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opgebouwde levensloopverlofkorting. 
 
Levensloopverlofkorting 
Werknemers hebben bij opname uit de levensloopregeling recht op een korting op de 
verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen: de levensloopverlofkorting. Bij de 
berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen houdt de werkgever rekening 
met deze extra heffingskorting als de werknemer bij hem de loonheffingskorting verrekent. 
De levensloopverlofkorting is gelijk aan het opgenomen bedrag uit de levensloopregeling met 
een maximum van € 185 per gespaard kalenderjaar (voorlopig bedrag 2006). Als de 
werknemer in november en december 2006 bijvoorbeeld € 50 opneemt voor onbetaald 
verlof, dan verrekent de werkgever bij het loon van november en van december € 50 aan 
levensloopverlofkorting. Is de opname in november en december € 1.000 dan verrekent hij 
alleen in november € 185 met de berekende loonbelasting/premie volksverzekeringen. 
Als de werknemer geld opneemt uit de levensloopregeling en hij daarvoor 2 jaar heeft 
gespaard, verrekent de werkgever maximaal 2 x € 185 = € 370. Is in voorgaande jaren al 
levensloopverlofkorting verrekend, dan verlaagt dit de levensloopverlofkorting in latere jaren. 
Als er bij de werknemer in het eerste jaar bijvoorbeeld € 100 aan levensloopverlofkorting is 
verrekend, dan mag in het tweede jaar maximaal (2 x € 185) - € 100 = € 270 verrekend 
worden. 
 
Levensloopregeling en pensioen 
Het saldo van de levensloopregeling mag ook omgezet worden in pensioen, zolang de 
volledige pensioenregeling maar blijft voldoen aan de wettelijke pensioenvoorwaarden. De 
werkgever is niet verplicht om aan omzetting mee te werken. 
Werknemers die gebruikmaken van de mogelijkheid om per 1 januari 2006 bestaande 
prepensioenaanspraken af te kopen, mogen dit bedrag zonder belastingheffing in de nieuwe 
levensloopregeling storten. Voor deze werknemers mag de storting meer zijn dan de 
voorgeschreven maximale grens van 12% van het loon. Alle andere voorwaarden van de 
levensloopregeling gelden wel, zoals het maximum van 210% van het jaarloon over het 
voorgaande kalenderjaar. Overigens mag afkoop alleen als het pensioenfonds dit toestaat. 
 
Regeling Spaarverlof 
Voor het onderwijspersoneel geldt dat de uren vanuit de spaarverlofregeling niet mogen 
worden omgezet in de levensloopregeling. De spaarverlofregeling blijft bestaan.  
 
Ouderschapsverlofkorting 
Als ouderschapsverlof (gedeeltelijk) onbetaald is, kan de levensloopregeling gebruikt worden 
om het loon aan te vullen. Ook dan geldt de levensloopverlofkorting (zie hiervoor). Als de 
werknemer spaart in de levensloopregeling, heeft hij daarnaast in zijn Aangifte 
inkomstenbelasting ook recht op een aanvullende heffingskorting: de 
ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt de helft van het minimumloon per 
opgenomen verlofuur, ofwel € 3,71 per uur (totaal maximaal € 1.539,65). Maximaal is de 
ouderschapsverlofkorting gelijk aan het verschil tussen het loon over het kalenderjaar en het 
loon over het vorige kalenderjaar. 
 
Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof vervalt 
Met de invoering van de levensloopregeling en de ouderschapsverlofkorting wordt op 1 
januari 2006 de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof afgeschaft. Tot 31 
december 2006 houdt de werkgever wel recht op de afdrachtvermindering voor loon dat hij 
doorbetaalt op grond van de regeling die op 31 december 2005 van toepassing was. Het kan 
dan gaan om een regeling die is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst, een 
regeling van een bevoegd bestuursorgaan of een regeling die voor minstens driekwart van 
de werknemers geldt. 
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Spaarloon 
Een werknemer mag in 2006 maximaal 613 euro sparen.  
 
Regeling Spaarverlof (in tijd) 
Uren vanuit de spaarverlofregeling mogen niet omgezet worden in de levensloopregeling. De 
spaarverlofregeling voor het onderwijspersoneel blijft bestaan. 
Deze regeling gaat uit van tijd voor tijd en mag naast de spaarloon- of levensloopregeling 
doorlopen. Het tegoed (in tijd) van de spaarverlofregeling mag niet ingebracht worden in de 
levensloopregeling, omdat hier geen gelden tegenover staan voor de werknemer, maar voor 
de vervanger. De spaarverlofregeling valt onder de zogenaamde 250 dagen/50 
wekenregeling. Dit betekent dat er, afhankelijk van beperkende bepalingen in een cao, 
maximaal 1 jaar spaarverlof genoten mag worden.  
 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de levensloopregeling is te vinden op internet: 
http://belastingdienst.minfin.nl. Naast de wettelijke regelingen, staan daar ook een aantal 
vragen en antwoorden over de nieuwe levensloopregeling en over pensioenregelingen. Het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt op www.szw.nl ook informatie aan 
en is bereikbaar via Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, telefoon 0800-9051. 
 
 
Bronnen: 
Mededelingen september van de Belastingdienst 
Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan VPL-wetgeving 
Site ABP 
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Bijlage 10 
Het nieuwe zorgstelsel 
 
In paragraaf 1 van deze bijlage geven we een samenvatting van de nieuwe zorgverzekering, 
zoals die op 1 januari 2006 is ingevoerd. Paragraaf 2 beschrijft de gevolgen voor het 
onderwijspersoneel. De ZKOO is met ingang van 1 januari 2006 gestopt. Daarvoor in de 
plaats is een inkomenstoelage gekomen die maandelijks wordt uitbetaald met het salaris. De 
inkomenstoelage is door het salarissysteem voor het eerst in april 2006 met terugwerkende 
kracht vanaf januari 2006 uitbetaald.   
 
1. De Nieuwe Zorgverzekering – samenvatting  
 
Verzekeringsplicht:  
U woont in Nederland of u betaalt hier loonbelasting. U bent dan verplicht een 
zorgverzekering af te sluiten.  
Basispakket:  
Het wettelijk verzekerde basispakket komt overeen met het huidige ziekenfondspakket. 
Aanvullende verzekering:  
In de overgang naar de nieuwe zorgverzekering kunt u uw huidige aanvullende verzekering 
gewoon behouden. Wilt u naar een andere verzekeraar, dan heeft deze voor de aanvullende 
verzekering geen acceptatieplicht. 
Uw zorgverzekering en aanvullende verzekering kunt u bij verschillende zorgverzekeraars 
afsluiten. 
Nominale premie:  
Iedereen vanaf 18 jaar gaat een nominale premie aan de zorgverzekeraar betalen. Voor uw 
kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie. De premie verschilt per verzekeraar en per 
verzekering, dus het kan de moeite waard zijn om op de verschillen te letten. 
Inkomensafhankelijke bijdrage:  
Iedereen die een inkomen heeft, is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd 
van 6,5% van het loon tot en met € 30.015. Deze bijdrage wordt door uw werkgever vergoed. 
De vergoeding wordt bij het belastbare loon voor de loonbelasting/premie volksverzekering 
geteld. De bijdrage houdt de werkgever ook weer in, samen met de andere bedragen die u 
verschuldigd bent. De werkgever draagt de inhoudingen af aan de Belastingdienst.  
Zorgtoeslag:  
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen heeft u recht op een zorgtoeslag. De 
Belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag op basis van uw inkomen en dat van 
uw eventuele partner. In september 2005 krijgt u het aanvraagformulier zorgtoeslag 
thuisgestuurd. Ontvangt u geen formulier, terwijl u denkt wel in aanmerking te komen voor 
een zorgtoeslag, dan kunt u het formulier aanvragen bij de Belastingdienst. Wanneer u het 
formulier vóór 1 november 2005 ingevuld terugstuurt, krijgt u de eerste maandelijkse betaling 
van uw zorgtoeslag op uw rekening gestort voordat u premie voor uw zorgverzekering moet 
gaan betalen. 
No-claim:  
De premie is inclusief een no-claim van 255 euro. Als u geen zorgkosten maakt, krijgt u 255 
euro terug van uw verzekeraar. Als u minder dan 255 euro kosten maakt, krijgt u het verschil 
terug.  
 
2. Intrekking ZKOO en ZVOO 
Met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 is de grond voor de 
ziektekostenregelingen in PO en VO (ZKOO en ZVOO), zijnde het onderscheid tussen de 
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particuliere en de ziekenfondsverzekering, komen te vervallen. Om die reden is 
overeengekomen deze regelingen met ingang van 1 januari 2006 in te trekken.3  
 
2.1. Inkomenstoelage 
De invoering van de nieuwe zorgverzekering heeft ook voor het onderwijspersoneel 
gevolgen voor de inkomenspositie. Dit kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen zijn, 
afhankelijk van de persoonlijke situatie (b.v. gezinssamenstelling, hoogte van het inkomen, 
betrekkingsomvang). Ter compensatie van de hogere nominale premie kunnen betrokkenen, 
afhankelijk van hun inkomen aanspraak maken op een zorgtoeslag. Bij de presentatie van de 
begroting voor 2006 heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd ter 
ondersteuning van de koopkracht.  
Aangezien de inkomenseffecten voor onderwijspersoneel gemiddeld ongunstiger zijn dan in 
de marktsector, heeft het kabinet daarnaast extra middelen beschikbaar gesteld voor het 
onderwijspersoneel. Partijen hebben afgesproken deze middelen in te zetten voor het 
actieve onderwijspersoneel. Zij ontvangen daarom met ingang van 1 januari 2006 een extra 
compensatie voor de ziektekosten van bruto 15 euro per maand.  
Door de afschaffing van de ZKOO-regeling komt de inkomenstoeslag te vervallen. 
Overeengekomen is de middelen die hierdoor vrijkomen in te zetten als compensatie voor de 
ziektekosten. Het bedrag hiervoor bedraagt eveneens15 euro bruto per maand. 
Beide compensatiebedragen zijn samengevoegd tot één bedrag, te weten € 30,00 bruto bij 
een normbetrekking. Dit bedrag is vanaf januari 2006 via de zogenoemde Inkomenstoelage 
betaalbaar gesteld. 
 
2.1.1 Uitgangspunten 
De uitbetaling van de vaste toelage vindt maandelijks plaats en wordt vastgesteld volgens de 
onder paragraaf 2.1.2 aangegeven berekeningwijze. De uitkomst van de berekening kan 
hoger zijn dan het vastgestelde bedrag bij normbetrekking. 
De hoogte van de toelage wordt tot en met 1 januari 2007 niet bij een loonronde aangepast 
maar op 1 januari 2007 eenmalig verhoogd met 1 euro tot 31 euro. De toelage zal bij 
loonrondes die na 1  januari 2007 plaatsvinden worden verhoogd met het percentage van de 
salarisverhoging. 
  
2.1.2 De berekening 
De berekeningswijze is als volgt: IT x BG : NS. 
IT = Inkomenstoelage per maand  
BG = de berekeningsgrondslag, waarbij BG = BS - BK waarbij: 
BS  =  Bruto-salaris per maand 
BK  =  Bruto-kortingen per maand 
NS =  Normsalaris per maand 
 
Onder bruto-korting wordt verstaan een korting van het salaris wegens: 
anticumulatie bepaling; 
schorsing; 
staking; 
gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging; 
fiscale maatregelen (bv. fietsregeling). 
 
Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en/of een korting in verband met ziekte 
na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs en 
onderzoekpersoneel (BZA)) worden niet beschouwd als een bruto-korting. 

                                                 
3 Voormalig onderwijspersoneel kan gebruik maken van: Overgangsuitkering 2006 Regeling 
ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZVOO). Zie www.cfi.nl, mededeling 2 
oktober 2006. 
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De uitkomst van de berekening per maand wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de 
komma.  
  
2.1.3. Doorwerking 
De Inkomenstoelage maakt, gelet op het vaste karakter van de toelage, onderdeel uit van 
het jaarinkomen ABP dat van toepassing is voor de berekening van onder andere  OP/NP-, 
IP- en FPU-premie. Ingeval de eerste uitbetaling van inkomenstoelage later plaatsvindt dan 
in januari 2006, zal de inkomenstoelage pas bij het jaarinkomen meegeteld kunnen worden 
vanaf de maand waarin de toelage tot uitbetaling komt. Het jaarinkomen van de betrokkene 
die voor die tijd in dienst is, zal pas vanaf 1 januari 2007 kunnen worden verhoogd met de 
inkomenstoelage. 
 
Voorbeeld 
De inkomenstoelage wordt door het salarissysteem voor het eerst in april 2006 met 
terugwerkende kracht tot januari 2006 uitbetaald. In dat geval wordt het jaarinkomen van de 
betrokkene die voor 1 april 2006 in dienst is en in dat salarissysteem is geregistreerd voor 
het eerst verhoogd met de inkomenstoelage bij de vaststelling van het jaarinkomen in januari 
2007. Het jaarinkomen van de betrokkene die op of na 1 april 2006 in dienst komt, wordt wel 
verhoogd met de inkomenstoelage.  
 
De inkomenstoelage wordt niet gerekend tot de bezoldiging wat onder meer betekent dat er 
geen vakantie-uitkering over wordt berekend. Tevens werkt de toelage niet door in de 
berekeningsgrondslag van de SEJU. 
 
(bron: Financiële arbeidsvoorwaarden, Mededeling OCW 15-12-05) 
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Bijlage 11  
Rapport Raming ILC/BAPO ontwikkeling 2004-2010 
 
 
Bijlage 12  
Kaderbesluit rechtspositiebesluit PO 
 
 
 
De bijlagen 11 en 12 zijn als apart document te downloaden vanaf de rechterkant van de 
website pagina waarop deze bijlagen zijn vermeld.  
 
 


