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Algemeen

Bij beleidsregel van 21 januari 1998, VO/FB-1997/35963,

heb ik tijdelijk de mogelijkheid geopend een aanvullende

vergoeding aan te vragen voor kosten als gevolg van bui-

tengewoon verlof van personeel ten behoeve van het ver-

vullen van een onderwijsfunctie aan een door de lokale

overheid bekostigde school in Aruba of de Nederlandse

Antillen. De beleidsregel loopt af per 1 augustus 1998 en

wordt niet verlengd voor verlofsituaties die ingaan op of

na 1 augustus 1998. Dergelijke kosten dienen in het ver-

volg uit het beschikbare lumpsum-budget te worden

bestreden.

Voor die gevallen waarin van genoemde beleidsregel

gebruik is gemaakt en het contract van het personeelslid

met de school op Aruba of de Nederlandse Antillen na 31

juli 1998 voortduurt, bied ik de mogelijkheid een aanvul-

lende vergoeding te blijven aanvragen voor de verdere

duur van dat contract, maar uiterlijk tot 1 augustus 2000.

Hoogte vergoeding

De aanvullende vergoeding per schooljaar bestaat uit het

werkgeversgedeelte van de premies OP/NP, IP-BW, FPU en

WAO over de maand september van het schooljaar

waarin buitengewoon verlof is genoten, maal 12, ver-

hoogd met het werkgeversgedeelte van de afdracht van

genoemde premies over het (fictieve) vakantiegeld van dit

personeelslid. Het recht op vergoeding vervalt bij beëindi-

ging van het vervullen van de onderwijsfunctie waarvoor

buitengewoon verlof is toegekend vanaf de eerste van de

maand volgend op de maand van die beëindiging. De ver-

goeding per schooljaar zal in één keer betaalbaar worden

gesteld. Een vergoeding betreffende de faciliteit als hier-

voor beschreven geldt met ingang van 1 augustus 1998 tot

1 augustus 2000.

Indienen aanvraag

Een aanvraag – vergezeld van een verklaring van het

schoolbestuur op Aruba of de Nederlandse Antillen waar-

uit blijkt dat de betreffende docent aldaar in de aangege-

ven periode is aangesteld – moet door het bevoegd gezag

onder vermelding van de naam van betrokkene, het brin-

nummer van de school en de verwijzing naar de beschik-

king over de periode 1augustus 1996 tot 1 augustus 1998,

worden ingediend voor wat betreft het schooljaar 1998/

1999 vóór 1 augustus 1999 en voor wat betreft het school-

jaar 1999/2000 vóór 1 augustus 2000 bij:

c CFI/FTO/TBT

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens,

directeur voortgezet onderwijs
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Toelichting

Bij beleidsregel van 20 januari 1998 heb ik tijdelijk de

mogelijkheid geopend een aanvullende vergoeding aan te

vragen voor kosten als gevolg van buitengewoon verlof

van personeel ten behoeve van het vervullen van een

onderwijsfunctie aan een door de lokale overheid bekos-

tigde school in Aruba of de Nederlandse Antillen. Dit

algemeen verbindend voorschrift loopt af per 1 augustus

1998 en wordt niet verlengd voor verlofsituaties die

ingaan op of na 1 augustus 1998. Dergelijke kosten dienen

in het vervolg uit het beschikbare lumpsum-budget te

worden bestreden.

Voor die gevallen waarin van genoemd voorschrift

gebruik is gemaakt en het contract van het personeelslid

met de school op Aruba of de Nederlandse Antillen na 31

juli 1998 voortduurt, bied ik de mogelijkheid een aanvul-

lende vergoeding te blijven aanvragen voor de verdere

duur van dat contract, maar uiterlijk tot 1 augustus 2000.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt afgeleid van het in de

maand september van het betreffend schooljaar voor het

personeelslid te betalen werkgeversaandeel van de pere-

mies OP/NP, IP-BW,FPU en WAO ( voor zogenoemde caso-

deelnemers derhalve de codes 5030, 5031, 5034 en 5003).

Voor de premies over het vakantiegeld moet uitgegaan

worden van een fictieve berekening alsof er geen buiten-

gewoon verlof zou hebben plaatsgevonden.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

namens deze,

dr.L.S.J.M. Henkens

directeur voortgezet onderwijs
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