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Bestemd voor:
besturen van scholen voor:

c basisonderwijs;

c (voortgezet) speciaal onderwijs.

Algemeen verbindend voorschrift

Datum: 10 maart 1998

Kenmerk: PO/PJ-98/8407

Datum inwerkingtreding: zie artikel 4

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: artikel 96d van de WBO, arti-

kel 93e van de ISOVSO

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/PO, 079-3232.333

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 96d van de Wet op het basisonderwijs en

artikel 93e van de Interimwet op het speciaal onderwijs

en het voortgezet speciaal onderwijs;

Besluit:

 Artikel 1.

Vaststelling percentages vergoeding kosten voor ver-

vanging

Voor het schooljaar 1998-1999 is het percentage voor ver-

vanging bedoeld in:

a. artikel 96d van de Wet op het basisonderwijs: 7,11

b. artikel 93e van de Interimwet op het speciaal onder-

wijs en het voortgezet speciaal onderwijs: 5,08

 Artikel 2.

Percentage wachtgeldopslag voor primair onderwijs

Het percentage van de vergoeding in verband met de

kosten van werkloosheids- of suppletie-uitkeringen,

bedoeld in artikel 96d van de Wet op het basisonderwijs

en in artikel 93e, tweede lid, van de Interimwet op het

speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs,

bedraagt 2,63.

 Artikel 3.

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal

mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 Artikel 4.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augus-

tus 1998 en geldt tot en met 31 juli 1999.

 Artikel 5.

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling

opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatie-

fonds (PF) voor het schooljaar 1998-1999.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Toelichting

Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds(VF) vergoedt de kosten voor ver-

vanging van personeel. Om het VF in staat te stellen deze

kosten te vergoeden stelt het ministerie een opslag op de

bekostiging aan scholen ter beschikking. De opslag-

percentages worden jaarlijks bij ministeriële regeling

vastgesteld. Bij deze regeling wordt hieraan voor het

schooljaar 1998-1999 uitvoering gegeven.

Participatiefonds

Op 1 augustus 1995 is het Participatiefonds (PF) van start

gegaan, als één van de maatregelen voortvloeiend uit de

CAO 1993-1995. Het PF vergoedt de kosten van onvermijd-

bare werkloosheidsuitgaven (nadat de reden van ontslag

aan een instroomtoets is onderworpen) in het primair

onderwijs. Om het PF in staat te stellen deze kosten te

vergoeden stelt het ministerie een opslag op de bekosti-

ging aan de scholen en instellingen ter beschikking. Van

die opslag kan de premie aan het PF worden betaald. Het

systeem van premie en opslag is met ingang van 1 januari

1996 in werking getreden. Vanaf 1 augustus 1996 stelt het

Participatiefonds zelfstandig de premie vast, waardoor

NUMMER 8 • 26 • 18 maar t 1998 Primair onderwi j s



deze in beginsel kan afwijken van de opslag. In deze

publicatie zijn de nieuwe opslagpercentages per 1 augus-

tus 1998 te vinden.

Voor de SBD’s is de opslag niet meer in deze regeling

opgenomen. Het bedrag in verband met werkloosheids-

uitkeringen en herplaatsingswachtgelden is opgenomen

in de regeling kenmerk: PO/BB-1997/20786 van 12 septem-

ber 1997 (Gele katern 1997, 24).

OCenW-Regelingen

Aanpassingsregeling in verband met
inwerkingtreding Regeling schoolbegeleiding per
1 januari 1998

Bestemd voor:
c de gemeentebesturen;

c de bevoegde gezagsorganen, directies en overig perso-

neel van schoolbegeleidingsdiensten.

Beleidsregel

Datum: 26 februari 1998

Kenmerk: PO/BB-1997/36602N

Datum inwerkingtreding: 1 janauri 1998

Geldigheidsduur beleidsregel: 1 januari 2002

Juridische grondslag: artikel 4.23, derde lid, onder-

deel d van de Algemene wet bestuursrecht

Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen

met Mededeling OCenW PO/BB-1997/20786 van 12 septem-

ber 1997 (Gele katern 1997, 24)

Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/PO, 079-3232.333

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en weten-

schappen,

Gelet op artikel 4.2.3, derde lid, onderdeel d van de

Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

 Artikel 1.

Om nadelige gevolgen voor het personeel van schoolbege-

leidingsdiensten door de overgang van het declaratie-

systeem naar een lump-sum-bekostigingssystematiek te

voorkomen, zal het rijk schoolbegeleidingsdiensten met

een hoge gemiddelde personeelslast financieel tegemoet

komen. Het gaat daarbij om het financieel nadeel als

gevolg van het niet langer ontvangen van nabetalingen in

verband met de stopzetting van het declaratiesysteem.

 Artikel 2.

Om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage als

bedoeld in artikel 1 van deze regeling dient aan de vol-

gende voorwaarden te worden voldaan:

1. De schoolbegeleidingsdienst (sbd) komt alleen in aan-

merking voor een extra bijdrage als de rijksbijdrage

in 1998 (dit is het deel van de specifieke uitkeringen

aan de bekostigende gemeenten dat wordt overgedra-

gen aan de regionale sbd) lager is dan de definitieve

rijkssubsidie in 1997. Het verschil mag niet worden

veroorzaakt door een daling van de aantallen leerlin-

gen waarop de bekostiging van de sbd in 1997 en

1998 is gebaseerd. Het verschil moet in dat geval

worden verminderd met een bedrag overeenkomend

met de daling van het aantal leerlingen.

2. De sbd die aan de voorwaarde onder 1. voldoet moet

aantonen dat het geconstateerde verschil niet wordt

gecompenseerd door andere inkomstenposten,

danwel door een vermindering van zijn uitgaven. De

sbd doet dit aan de hand van de door een accountant

goedgekeurde jaarrekening 1998.

De sbd kan aanspraak maken op een bijdrage die

overeenkomt met het onder punt 1. berekende

bedrag, na aftrek van:

c eventuele compensaties zoals hier bedoeld,

c een drempelbedrag van ƒ 20.000,-

c de kosten van in 1998 nieuw aangesteld personeel;

een uitzondering hierop zijn de kosten van tijde-

lijk personeel ter vervanging bij ziekte.

3. Een verzoek om een extra bijdrage dient door de sbd

te worden ingediend vóór 1 augustus 1999 bij:

c het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schappen,

CFI/FTO/TBV,

postbus 606,

2700 ML Zoetermeer.
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