
b. BWOO: 

Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekperso-

neel;

c. peildatum: 

de dag voor de datum van indiensttreding of uitbrei-

ding van de betrekkingsomvang;

d. herintreder: 

een betrokkene als bedoeld in artikel 1, van het BWOO

op grond van een dienstverband bij een bevoegd

gezag, die geheel of gedeeltelijk werkloos is en recht

heeft op een uitkering tot de vijfenzestigjarige leeftijd

die niet blijvend geheel is geweigerd en die in dienst

treedt dan wel een bestaand dienstverband uitbreidt

bij een bevoegd gezag; 

e. basis-uitkering FPU: 

de uitkering bedoeld in artikel 2, van het FPU-regle-

ment basis- en aanvullende uitkering van de Stichting

Vut-fonds;

f. aanvullende uitkering: 

de uitkering bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het

FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering van de

Stichting Vut-fonds; 

g. flexibel pensioen: 

het pensioen bedoeld in artikel 5a, van het

Pensioenreglement Stichting pensioenfonds ABP ;

h. ABP: 

Stichting Pensioenfonds ABP. 

Artikel 2 

Recht op suppletie

1. De herintreder die op of na 1 januari 2000 in dienst

treedt bij een bevoegd gezag heeft met inachtneming

van de artikelen 3 tot en met 5 recht op suppletie

indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Het dienstverband heeft minimaal drie jaar - en

minimaal tot de voor betrokkene geldende spilleef-

tijd FPU geduurd. 

b. Het dienstverband of de uitbreiding daarvan is gro-

ter dan of gelijk aan de werktijdfactor 0,1.

2. Voor herintreders die na 1 oktober 1998 maar voor

1 januari 2000 in dienst zijn getreden vangt de termijn

van drie jaar, bedoeld in het eerste lid, aan met ingang

van 1 januari 2000.

Bestemd voor:
school of instelling die wordt bekostigd op grond van:

• de Wet op het primair onderwijs;

• de Wet op de expertisecentra;

• de Wet op het voortgezet onderwijs; of van een instel-

ling als bedoeld in de artikelen 1.3.1., 1.3.4., 1.5.1, 12.3.9

van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Algemeen verbindend voorschrift

Datum: 31 september 2001

Kenmerk: AB/PSW-2001/29235

Datum inwerkingtreding: zie artikel 9

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: artikel 13a van het Besluit

werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BWOO)

Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t.

Informatie verkrijgbaar bij: 
CFI/ICO/PO, 079-3232.333
CFI/ICO/VO, 079-3232.444
CFI/ICO/BVH, 079-3232.666

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

en

De minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

• artikel13a van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en

onderzoekpersoneel 

Besluiten

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. bevoegd gezag: 

het bevoegd gezag van een school of instelling die

wordt bekostigd op grond van de Wet op het primair

onderwijs, de Wet op de expertisecentra of de Wet op

het voortgezet onderwijs of van een instelling als

bedoeld in de artikelen 1.3.1, 1.3.4, 1.5.1, 12.3.9 van de

Wet educatie en beroepsonderwijs; 
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Artikel 7 

Uitvoering van de Regeling 

De uitvoering van deze regeling vindt plaats onder verant-

woordelijkheid van de minister van onderwijs, cultuur en

wetenschappen door het Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds.

Artikel 8 

Bekendmaking

De regeling zal met toelichting geplaatst in Uitleg OCenW-

Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden

gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9 

Inwerkingtreding 

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de derde

dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-

Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt

terug tot en met 2 oktober 1998 en geldt tot en met

31 december 2005. Van deze plaatsing zal melding worden

gedaan in de Staatscourant. 

Artikel 10 

Evaluatie

Uiterlijk 1 juli 2005 zendt de Minister van OCenW aan de

centrales van onderwijs- en overheidspersoneel een verslag

van de doeltreffendheid en de effecten van de regeling in

de praktijk. 

Artikel 11 

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling suppletie

FPU primair- en voortgezet onderwijs en beroeps- en vol-

wasseneneducatie.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

De minister van landbouw, natuurbeheer en visserij, 

mr. L.J. Brinkhorst

Artikel 3 

Omvang van de suppletie

1. De suppletie is een aanvulling op het zelfstandig recht

van de herintreder op basis-uitkering FPU, flexibel

pensioen en aanvullende uitkering en het eventueel

op grond van de Regeling pensioenreparatie gerepa-

reerde deel van het flexibel pensioen. 

2. Voor de vaststelling van de bezoldiging op basis waar-

van de omvang van de suppletie wordt bepaald, wordt

uitgegaan van het aantal uren dat de herintreder

wordt aangesteld, tot het maximum van het aantal

uren geldend op de peildatum waarover de herintreder

recht had op een uitkering krachtens het BWOO. Als

berekeningsgrondslag geldt de grondslag die wordt

vastgesteld voor het jaar voorafgaand aan het jaar van

vervroegde uittreding. Daarbij wordt mee in aanmer-

king genomen een eventueel recht op loonsuppletie

op grond van artikel 38 zesde en zevende lid van het

BWOO. 

3. Voor de herintreder die uiterlijk is geboren op 1 april

1942 vult de suppletie bij het bereiken van de 61-jarige

leeftijd aan tot 75%. Voor de herintreder die na 1 april

1942 maar uiterlijk op 1 april 1947 is geboren vult de

suppletie bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd aan

tot 70%. Voor de herintreder die na 1 april 1947 is gebo-

ren maar uiterlijk op 1 april 1952 vult de suppletie bij

het bereiken van de 62-jarige leeftijd aan tot 70%. 

Artikel 4 

Herleving van de suppletie

Indien de herintreder na beëindiging van een dienstver-

band als bedoeld in artikel 2 met een kortere duur dan

drie jaar, een nieuw dienstverband aanvaardt dat voldoet

aan het bepaalde in artikel 2, aanhef, sub b, telt de periode

van het nieuwe dienstverband mee voor de berekening

voor de periode van drie jaar als bedoeld in artikel 2,

onder a.

Artikel 5 

Verlening van de suppletie

De suppletie wordt met behulp van het daartoe bestemde

formulier gelijktijdig met de aanvraag van de FPU aange-

vraagd.

Artikel 6 

Herziening van de suppletie

De suppletie wordt teruggevorderd indien de herintreder

onjuiste gegevens heeft verstrekt.
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waarde op te nemen, wordt ook voorkomen dat de ruime

suppletie leidt tot een scheefgroei in de verhouding tussen

de herintredende wachtgelders en de actieven die niet van

de wachtgeldregeling gebruik hebben gemaakt. 

Wachtgelders die uiterlijk op 1 oktober 1998 zijn heringe-

treden komen op grond van de FPU-regeling in aanmer-

king voor een aanvullende uitkering. Door de terugwer-

kende kracht tot en met 2 oktober 1998 krijgen ook de

wachtgelders die tussen 2 oktober 1998 en 1 januari 2000

een functie hebben aanvaard, op grond van de onderhavi-

ge regeling uitzicht op een suppletiemogelijkheid. Om te

voorkomen dat de regeling met betrekking tot deze cate-

gorie een averechtse werking krijgt - de suppletie-mogelijk-

heid maakt het voor hen immers aantrekkelijker ver-

vroegd uit te treden - is voor deze categorie de voorwaarde

gesteld dat vanaf 1 januari 2000 drie jaar wordt gewerkt. 

Omvang van de suppletie

1. Suppletie op FPU-uitkering

De suppletie is een aanvulling op het zelfstandig recht van

de herintreder op basis-uitkering, flexibel pensioen en aan-

vullende uitkering. Bij het bepalen van het zelfstandige

recht op FPU wordt (uiteraard) rekening gehouden met het

op grond van de Regeling pensioenreparatie primair onder-

wijs gerepareerde deel van het flexibel pensioen.

De aanvullende uitkering (zg. garantie) op grond van het

FPU-reglement voorziet in de gemiste FPU-opbouw (het

flexibel pensioen) over de periode voor 1 april 1997.

Daarbij worden afhankelijk van iemands leeftijd garanties

gegeven met betrekking tot de in aanmerking te nemen

pensioengeldige tijd (zie onderstaand schema). 

Garanties Leeftijd op 

1 april 1997

FPU-pensioen van 75% vanaf 61ste 55 t/m 64 jaar

FPU-pensioen van 70% vanaf 61ste 50 t/m 54 jaar

Ten minste 40 pensioenjaren Vanaf 45 jaar

Voor de herintreder die uiterlijk is geboren op 1 april 1942

vult de suppletie bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd

aan tot 75%.

Voor de herintreder die na 1 april 1942 maar uiterlijk op

1 april 1947 is geboren vult de suppletie bij het bereiken

van de 61-jarige leeftijd aan tot 70%.

Voor de herintreder die na 1 april 1947 is geboren maar

uiterlijk op 1 april 1952 vult de suppletie bij het bereiken

van de 62-jarige leeftijd aan tot 70%. 

Toelichting

De regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onderwijs

en beroeps- en volwasseneneducatie maakt onderdeel uit

van een pakket maatregelen dat als doelstelling heeft het

stimuleren van de reïntegratie van met name oudere werk-

lozen. De onderhavige regeling voorziet in een aanvulling

van de FPU-uitkering tot het niveau van de aanvullende

uitkering in het kader van de garantieregeling FPU. 

Voor de wachtgelders die recht hebben op een wachtgeld-

uitkering tot de vijfenzestig jarige leeftijd en (meestal)

geen rechten kunnen ontlenen aan die garantieregeling,

kan het ontbreken van een dergelijke suppletie-mogelijk-

heid een belemmering vormen om te herintreden. 

De Regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onder-

wijs en beroeps- en volwasseneneducatie voorziet in de

mogelijkheid van suppletie van de FPU-uitkering en vormt

in die zin een aanvulling op de genoemde Regeling pen-

sioenreparatie primair onderwijs (zie Uitleg nr. 6/7, 15

maart 2000). 

Het oogmerk van de regeling is het bevorderen van de uit-

stroom van ouderen uit het wachtgeld door acceptatie van

een baan in het onderwijs. De herintreders zullen veelal

niet meer terugkeren in het wachtgeld, maar via deze

regeling gebruik kunnen maken van de (gesuppleerde)

FPU. 

Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op bevoegde gezagsorga-

nen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, het voortge-

zet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsme-

de de instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie. 

Herintreder in de zin van de regeling is de wachtgelder die

een wachtgelduitkering geniet (tot de vijfenzestig jarige

leeftijd) op grond van een dienstverband bij een bevoegd

gezag als boven bedoeld en in dienst treedt bij een

bevoegd gezag (eveneens als boven bedoeld). 

Recht op suppletie

Recht op suppletie heeft de herintredende wachtgelder

(met uitzicht op wachtgeld tot de vijfenzestig jarige leef-

tijd) die gedurende tenminste drie jaar doch minimaal tot

de voor hem geldende FPU-spilleeftijd een dienstverband

bij een van de boven bedoelde instellingen heeft gehad.

Men kan derhalve niet voor het bereiken van de spilleef-

tijd gebruik maken van deze regeling. Verschillende

dienstverbanden worden bij elkaar opgeteld voor de bere-

kening van de periode van drie jaar.

De voorwaarde van een dienstverband van tenminste drie

jaar wordt gesteld omdat in het algemeen sprake zal zijn

van een aanzienlijke reparatie. Door deze termijn als voor-
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2. Berekening omvang suppletie

Voor de vaststelling van de omvang van de suppletie,

wordt uitgegaan van het aantal uren dat de herintreder

wordt aangesteld, tot het maximum van het aantal uren

geldend op de peildatum waarover de herintreder recht

had op een uitkering krachtens het BWOO. 

Als berekeningsgrondslag geldt de grondslag die wordt

vastgesteld voor het jaar voorafgaand aan het jaar van ver-

vroegde uittreding. Daarbij wordt mee in aanmerking

genomen een eventueel recht op loonsuppletie op grond

van artikel 38 lid 6 en lid 7 van het BWOO. 

Twee voorbeelden ter verduidelijking:

Voorbeeld 1

Aantal uren BWOO: 20

Uren nieuw dienstverband: 15

Salaris nieuw dienstverband: 65000

Geboortedatum: 1/3/1942

Hieruit volgt een aanvulling op de fpu vanaf 61 jaar (indien

aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan) tot 65

jaar ter hoogte van:

(15/ 36, 86 x 0,75 x 65000) - (FPU-uitkering door ABP/VUT-

fonds)

Voorbeeld 2

Aantal uren BWOO: 20

Uren nieuw dienstverband: 30

Salaris nieuw dienstverband: 65000

Geboortedatum: 1/5/1946

Hieruit volgt een aanvulling op de fpu vanaf 61 jaar (indien

aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan) tot 65

jaar ter hoogte van:

(20/ 36, 86 x 0,7 x 65000) - (FPU-uitkering door ABP/VUT-

fonds)

Aanvraag suppletie

De aanvraag voor een suppletie-uitkering wordt tegelijk

met de aanvraag voor de FPU-uitkering ingediend bij het

ABP. De termijnen die voor de FPU-aanvraag gelden, zijn

ook van toepassing op de aanvraag van de suppletie. 
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Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari

2000 en werkt terug tot en met 2 oktober 1998. De regeling

geldt tot en met 31 december 2005. Dit betekent dat de

herintreder uiterlijk 31 december 2005 moet zijn ingetre-

den wil hij gebruik kunnen maken van de regeling. 


