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Tijdelijke ingerichte voorzieningen Vervangingsfonds in verband
met cao PO 2016-2017 - mogelijke effecten op administratieve
last en rechtmatigheid in de periode juli 2016 – april 2017.

Geachte heer Dekker,
Begin deze maand, 1 juli 2016, is de cao PO 2016-2017 ondertekend en ingegaan. Op
dezelfde datum werd de Wet werk en zekerheid van kracht voor alle bijzondere besturen.
Binnen de cao hebben wij meer (en nieuwe) mogelijkheden opgenomen voor deze
schoolbesturen om invulling te geven aan hun vervangingsbeleid.
In deze brief informeren wij u over de keuzes die wij, sociale partners, gemaakt hebben om
schoolbesturen in staat te stellen om het vervangingsbeleid optimaal in te kunnen richten
en de mogelijke gevolgen die op tijdelijke basis op kunnen treden ten aanzien van de
administratieve last en rechtmatigheid.
Verwerking van declaraties op basis van de (nieuwe) contractvormen uit de cao
PO 2016-2017
Voor zowel sociale partners als het bestuur van het Vervangingsfonds is implementatie van
de nieuwe contractvormen middels een structurele oplossing het uitgangspunt. De
implementatie daarvan in het dienstverleningsconcept van het Vervangingsfonds ‘SPEER’
(‘Mijn Vf’) is echter een complex proces waarbij ook sprake is van afhankelijkheid van
systeemaanpassingen bij ketenpartners - salarisdienstverleners en administratiekantoren –
dit leidt tot een verwachte doorlooptijd van een halfjaar.
Om het scholenveld de garantie te bieden dat hun declaraties die verband houden met de
nieuwe contractvormen op korte termijn (vanaf september 2016 met terugwerkende kracht
vanaf 1 juli 2016) kunnen worden verwerkt en bekostigd zal het Vervangingsfonds een
tijdelijke voorziening inrichten.

Postbus 85.246
3508 AE Utrecht

| Aidadreef 4
| 3561 GE Utrecht

| T
|

030 – 31 00 933 | www.poraad.nl | KvK Utrecht 30 235 217
@PO_Raad
| info@poraad.nl | Rek. NL22 RABO 0110 7640 56

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een permanente oplossing om de administratieve last
te verminderen, de rechtmatigheid te borgen de efficiency te verbeteren.
Tijdelijke administratieve lastverzwaring en mogelijk nadelige invloed op
rechtmatigheid
De tijdelijke voorziening brengt een extra administratieve last met zich mee (in de gehele
keten), maar daardoor kan bekostiging van vervanging op basis van deze contractvormen
per 1 juli 2016 wel verwerkt worden. Wij als sociale partners vinden de tijdige verwerking
van groter belang dan de tijdelijke extra administratieve last.
De verwachting is dat deze tijdelijke voorziening - periode juli 2016 tot voorjaar 2017 - ook
een nadelige invloed kan hebben op de positieve trend in de rechtmatigheid. Wij hebben er
bij het Vervangingsfonds op aangedrongen er alles aan te doen wat binnen het vermogen ligt
om een dergelijk effect te minimaliseren, maar helemaal voorkomen is volgens het bureau
van het vervangingsfonds niet realistisch.
Sociale partners hechten er grote waarde aan dat u kennis neemt van de gemaakte keuzes
en vragen uw begrip voor de genoemde mogelijke tijdelijke effecten op de administratieve
last binnen de keten en de rechtmatigheidscijfers van het Vervangingsfonds.
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