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1. Inleiding
Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het voortgezet
onderwijs (W.V.O.) die het volgende beogen:
1. invoering van lump-sum-bekostiging voor de scholen voor voorbe–
reidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.), voor algemeen voortgezet
onderwijs (a.v.o.) en voor voorbereidend beroepsonderwijs (v.b.o.);
2. decentralisatie van een groot deel van de regelgeving op
arbeidsvoorwaardelijk terrein, van de overheid naar de bevoegde
gezagsorganen van de onder 1 genoemde scholen.
Wat de onder 1 genoemde invoering van lump-sum-bekostiging betreft
wordt het volgende opgemerkt. In hoofdstuk 6 van zijn brief van 9
november 1992 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten–
Generaal (Kamerstukken II 1992/93, 21 140, nr. 13) heeft de toenmalige
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen aangekondigd dat in
het v.w.o., a.v.o. en v.b.o. met ingang van 1 augustus 1996 een lump-sum–
bekostiging voor personeels– en exploitatiekosten zou dienen te worden
ingevoerd.
Aanvankelijk was daarbij als voortraject de mogelijkheid beoogd om op
vrijwillige basis lump-sum-bekostiging te ontvangen, met ingang van 1
augustus 1994. Van dat laatste is afgezien. Zie in dit verband de brief van
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 25 oktober 1993,
kenmerk VO/FB/93080166 (Lump-sum-financiering VO) aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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Het komen tot een lump-sum-bekostiging voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o. is
ook onderdeel van de Gezamenlijke richtinggevende uitspraken, op 6 juli
1993 vastgesteld in het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (zie
onder par. 2.2 e.v. van die uitspraken).
Verder is in oktober 1993 over de hoofdlijnen van de lump-sum–
bekostiging overeenstemming bereikt met de Commissie Besturen–
organisaties (CB) en de Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen
(SCOW) in het voortgezet onderwijs, in het kader van het georganiseerd
overleg. Vervolgens werd op 5 en 7 juli 1994 het overleg met deze
organisaties afgerond over de personele aspecten van de invoering van
lump-sum-bekostiging met ingang van 1 augustus 1996.
Over de onder 2 genoemde decentralisatie van regelgeving op
arbeidsvoorwaardelijk terrein wordt het volgende opgemerkt. Dit
wetsvoorstel omvat een gewijzigde regeling van de rechtspositie, in
verband met het streven naar decentralisatie van regelgeving op het
arbeidsvoorwaardelijk terrein. Ook deze wijzigingen zijn onderdeel van de
hierboven al genoemde Gezamenlijke richtinggevende uitspraken, op 6
juli 1993 vastgesteld in het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing
(zie onder par. 3 van die uitspraken).
2. Gevolgde wetssystematiek
De wijzigingen inzake lump-sum-bekostiging in dit wetsvoorstel zijn in
hun opbouw en structuur niet nieuw. Model daarvoor staat namelijk de
regeling van lump-sum-bekostiging in de W.V.O. voor de personeels– en
exploitatiekosten voor scholen voor m.b.o. Die regeling is met ingang van
1 augustus 1992 in de W.V.O. opgenomen.
Ook de decentralisatie van de rechtspositieregeling staat niet op
zichzelf. In oktober 1994 is bij de Tweede Kamer ingediend een
wetsvoorstel tot decentralisatie van de rechtspositieregeling voor de
scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.), de scholen voor
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (v.a.v.o.) en de instellingen
voor cursorisch beroepsonderwijs (c.b.o.). De wijzigingen voor m.b.o. en
v.a.v.o. hebben net als het nu voorliggende wetsvoorstel betrekking op de
W.V.O. Zij zijn nu nog buiten beschouwing gelaten. Later in het
wetgevingstraject volgt alsnog een aanpassing daaraan.
De voorgestelde wijzigingen van de regeling van de rechtspositie in
m.b.o., v.a.v.o. en c.b.o. sluiten op hun beurt aan bij soortgelijke wijzi–
gingen voor het hoger beroepsonderwijs door het wetsvoorstel houdende
wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met decentralisatie van regelgeving op
arbeidsvoorwaardelijkterrein (Kamerstukken II 1992/93, 23 218), ingediend
in juni 1993. Dat wetsvoorstel is inmiddels (september 1994) door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaard.
Tenslotte wordt opgemerkt dat het wetsvoorstel is afgestemd op de
wijzigingen die zijn neergelegd in het op 22 april 1994 bij de Tweede
Kamer ingediende wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de W.V.O. in
het kader van budgettering van wachtgelden en instelling van een
participatiefonds (Kamerstukken II 1993/94, 23 693).
3. Het lump-sum-bekostigingsmodel
Over de vertrekpunten van het lump-sum-stelsel wordt het volgende
opgemerkt.
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In de notitie «De school in het jaar 2000 - een besturingsfilosofie voor
de negentiger jaren» van mei 1988 brachten de toenmalige bewindslieden
van Onderwijs en Wetenschappen naar voren dat het overgaan op een
stelsel van lump-sum-bekostiging de aangewezen weg is om het
functioneren van de autonome school mogelijk te maken. Een van de
belangrijkste pijlers van een grotere autonomie voor de scholen is
volgens deze notitie dat de scholen de mogelijkheid krijgen een eigen
personeelsbeleid te voeren.
De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten bracht advies
uit over de hiervoor genoemde notitie «De school in het jaar 2000 - een
besturingsfilosofie voor de negentiger jaren». In haar advies van 13 juli
1989, getiteld «Verantwoordelijkheid voor onderwijs», noemt zij als
randvoorwaarde voor de lump-sum-bekostiging, dat de !ump sum in elk
geval voldoende parameters moet omvatten om voor– en nadelen als
gevolg van onbeheersbare toevalligheden en reële verschillen in behoefte
te voorkomen.
Ook is voor deze commissie een voorwaarde een toereikende dekking
van bepaalde risico's, zoals de kosten van vervanging bij ziekte of verlof.
Bij de uitwerking van het lump-sum-bekostigingsmodel waarop in het
vervolg van deze memorie van toelichting wordt ingegaan, zullen deze
randvoorwaarden in acht worden genomen.
De invoering van het Formatiebudgetsysteem (FBS) in 1992 was de
eerste stap op weg naar lump-sum-bekostiging en naar een verruiming
van de mogelijkheden voor het besteden van personele middelen. Het
FBS gaf de scholen de vrijheid om de formatie naar eigen inzicht in te
vullen.
Een verdere vereenvoudiging van de grondslag voor de formatie is met
ingang van 1 augustus 1993 bereikt, door het Besluit van 6 april 1993 (Stb.
209) waarbij de grondslag voor het bepalen van het aantal formatie–
rekeneenheden is vereenvoudigd.
De salarissen en andere personele uitgaven worden onder FBS echter
nog steeds achteraf gedeclareerd. De nu voorgestelde lump-sum–
bekostiging zet een volgende stap, doordat voortaan het personeels–
budget vooraf wordt vastgesteld en zal worden bepaald met behulp van
normatieve rekenregels.
Op 9 oktober 1990 zijn tussen enerzijds de toenmalige bewindslieden
van Onderwijs en Wetenschappen en Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, en anderzijds de besturen– en vakorganisaties in het onder–
wijsveld, hoofdlijnen overeengekomen over het FBS. Dit zogenaamde
FBS-contract had een werkingsduur tot 1 augustus 1996, hetgeen inhoudt
dat het FBS een tussenstap is naar invoering van lump-sum-bekostiging.
In oktober 1993 zijn over de uitwerking van de lump-sum-bekostiging
gemeenschappelijke conclusies getrokken in het overleg met de CB en de
SCOW. Deze conclusies zijn, geparafraseerd, en aangevuld met de
overleguitkomsten van 5 en 7 juli 1994 (zie in paragraaf 1 van deze
memorie):
a. na afloop van het FBS-contract op 1 augustus 1996 gaan alle scholen
voor a.v.o., v.w.o. en v.b.o. over naar lump-sum-bekostiging voor
personeelsuitgaven, in overeenstemming met de hoofdlijnen van de
hiervoor al genoemde brief van de vorige Staatssecretaris van Onderwijs
en Wetenschappen d.d. 9 november 1992;
b. invoering van lump-sum-bekostiging met ingang van 1 augustus
1996 vindt plaats op basis van de gemiddelde personeelslast (GPL) van de
school (school-GPL), te hanteren tot 1 augustus 1998. De GPL is het
genormeerde bedrag op jaarbasis waarmee de jaarlijkse vergoeding voor
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personeelskosten wordt aangegeven per formatieplaats. Dit bedrag omvat
de vergoeding ten behoeve van de salarissen, overhevelingstoeslagen,
toelagen, uitkeringen en vergoedingen ten behoeve van het personeel van
de scholen, alsmede de bijdragen tot hun pensioen en tot dat van hun
nagelaten betrekkingen. In tegenstelling tot de huidige situatie zal de
incidentele looncomponent (onderdeel van de GPL) voortaan vooraf en op
normatieve grondslag worden vastgesteld en als onderdeel van de lump
sum worden toegedeeld aan de scholen voor v.o. De school-GPL wordt
tijdens de overgangsperiode (1996-1998) aangepast aan wijzigingen in de
landelijke regelgeving die betrekking hebben op de componenten van de
GPL;
c. vanaf 1 augustus 1998 wordt in de personeelsbekostiging rekening
gehouden met de gemiddelde gewogen leeftijd van de personeelscate–
gorie van de leraren van de desbetreffende school, in die zin dat de
landelijk berekende GPL voor die categorie in verband daarmee een
correctie ondergaat; een dergelijke correctie is niet voorzien voor de
overige personeelscategorieën. Ten aanzien van de incidentele
looncomponent is overeengekomen dat het ILC-percentage overeen zal
komen met ten minste het percentage dat op basis van de te verwachten
leeftijdsontwikkeling volgt uit een door het Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven (IOO) te ontwikkelen scenario, met dien verstande dat
het maximaal het percentage zal zijn dat geldt voor de andere lump-sum–
sectoren;
d. ondersteund door onafhankelijk onderzoek wordt een tabel
ontworpen die deze leeftijdscorrectie uitdrukt in een percentage van de
landelijke GPL;
e. hantering van een leeftijdsafhankelijke GPL heeft als uitgangspunt,
budgettaire neutraliteit voor de rijksoverheid en beheersbare uitvoerings–
lasten voor zowel overheid als scholen.
Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat ten aanzien van de
personele bekostiging van de Agrarische opleidingscentra (AOC's) reeds
sprake is van lump-sum-bekostiging, ook voor de personele kosten. De
AOC's kunnen mede een school voor v.b.o. omvatten. Zie voor de
personele bekostiging van de AOC's het Formatiebesluit dagscholen
m.b.o.
In verband hiermee zal bij de uitwerking van hetthans voorliggende
lump-sum-systeem geen wijziging optreden in de lump-sum-bekostiging
van de AOC's. Er zal derhalve niet behoeven te worden voorzien in een
invoeringsperiode ten behoeve van de AOC's.
3.7. School-GPL en landelijke GPL
De verdere invulling van school-GPL en landelijke GPL zal zijn
gebaseerd op een model waarbij de personele formatie, uitgedrukt in een
normatief bepaald aantal full time-equivalenten (FTE's), wordt vermenig–
vuldigd met de GPL Daaruit resulteert een lump sum voor personele
middelen. Deze FTE's worden berekend door een technische omzetting
van de formatieregels die zullen gelden op het moment voordat wordt
overgegaan tot invoering van het lump-sum-stelsel.
Bij de school-GPL zal sprake zijn van één gemiddeld bedrag voor al het
personeel per school. Dit bedrag zal worden vastgesteld met behulp van
de CASO-gegevens per school. De landelijke GPL zal echter een variatie
kennen naar schoolsoort, naar personeelscategorie en voor het onder–
wijzend personeel, voor zover van toepassing, naar een mix van Schaal
10-/Schaal 12-functies. Het vervolgens uit te keren bedrag kunnen de
scholen vrij besteden, samen met de normatief bepaalde exploitatie–
vergoeding.
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De uitwerking van de gezamenlijke conclusies genoemd in paragraaf 3
van deze memorie leidt tot het opstellen van een jaarlijkse correctietabel
die een beeld geeft van de leeftijd– en salarisopbouw van de grootste
personeelscategorie, het onderwijzend personeel. Door aan de hand van
deze tabel de landelijke GPL aan te passen ten behoeve van de afzonder–
lijke scholen, wordt in hoge mate bevorderd dat de personele bekostiging
aansluit bij de werkelijke kosten. Dit is voor alle scholen van belang, dus
ook voor scholen die gelet op de stichtings– en opheffingsnormen van de
W.V.O. als kleinere scholen kunnen worden aangemerkt.
De grondslag voor de tabel is, naast andere systeemkenmerken van de
personele bekostiging in de lump sum, vastgelegd in de wet zelf. De
vaststelling van de bekostigingsparameters en de jaarlijkse correctietabel
geschiedt bij respectievelijk krachtens het nieuw te maken Formatiebesluit
W.V.O.
Het wetsvoorstel past ook de overschrijdingsregeling aan. Vanaf 1
augustus 1996 zullen de overschrijdingen ten behoeve van scholen voor
openbaar v.b.o. worden opgeteld bij de overschrijdingen voor de
openbare scholen voor v.w.o. en a.v.o. Vervolgens wordt voor het totaal
van de bijzondere scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o. een overschrijdings–
bedrag vastgesteld. Er komt dus geen afzonderlijke overschrijdings–
regeling voor bijzondere scholen voor v.b.o. Artikel 96! dat dit zou hebben
moeten regelen, wordt geschrapt met ingang van 1 januari 1996. Zie
artikel II van dit wetsvoorstel.
De keuze voor het meenemen van de ontvangsten en uitgaven voor het
v.b.o. in de overschrijdingsregeling voor het m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o.
berust op de volgende overwegingen:
a. de formatieberekening kent sinds 1 augustus 1993 geen grenzen
meer tussen de verschillende schoolsoorten binnen een scholengemeen–
schap;
b. de exploitatiekostenvergoeding is vrij besteedbaar binnen een
scholengemeenschap die ook v.b.o. omvat;
c. met ingang van 1 augustus 1996 zal sprake zijn van een vrij te
besteden gezamenlijk bedrag voor personeels– en exploitatiekosten: de nu
voorgestelde lump sum.
3.2. Administratieve lasten en budgettaire risico's lump-sum-bekostiging
De wijzigingen in de regelgeving vergroten de beleidsvrijheid voor de
scholen. De bevoegde gezagsorganen zullen vrij zijn in het bepalen van de
inzet van het personele en materiële budget. Het verlaten van het
declaratiestelsel en het introduceren van een normatieve personeels–
vergoeding waarbij wordt uitgegaan van GPL's, legt de verantwoorde–
lijkheid voor eigen beleid volledig bij de school, maar geefttegelijkertijd
aan, op een voor de school kenbare manier, welke financiële ruimte er is
voor dat eigen beleid. Een eventuele toename van de beleidskosten en
afname van de beheerskosten zal moeten worden opgevangen binnen het
totaal van de lump sum, daarbij uitgaande van de huidige budgetten die
de school ontvangt.
Voor de beide betrokken ministeries biedt vooral het afschaffen van het
declaratiekarakter van de personeelsbekostiging op termijn efficiency–
winst. Wel zal nog sprake zijn van een (tijdelijke) extra belasting van de
ministeries in de periode waarin het nieuwe stelsel wordt ingevoerd.
4. Decentralisatie van regelgevïng op arbeidsvoorwaardelijk
terrein
4.1. Algemeen
In deze toelichting worden twee begrippen gebruikt die wellicht enige
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verduidelijking behoeven. Het gaat om de begrippen «rechtspositie» en
«arbeidsvoorwaarden».
Met «rechtspositie» worden bedoeld de rechten en plichten van het
personeel en het bevoegd gezag ten opzichte van elkaar.
Met «arbeidsvoorwaarden» worden bedoeld het geheel van primaire en
secundaire afspraken voor het personeel, betrekking hebbend op bij
voorbeeld personeels– en loopbaanbeleid en bewust belonen.
Huidige situatie
Tot voor kort was de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in feite
een verantwoordelijkheid van uitsluitend de centrale overheid. De
Minister van Binnenlandse Zaken stelde de belangrijkste hoofdlijnen van
de arbeidsvoorwaarden voor hettotaal van het overheids– en onderwijs–
personeel vast door centrale regelgeving, in overleg met de centrales van
overheids– en onderwijspersoneel. De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
deden hetzelfde voor de onderwijsspecifieke arbeidsvoorwaarden.
De W.V.O. schrijft voor (artikel 38) dat de salarissen en de toelagen, door
het bevoegd gezag toe te kennen aan het personeel, worden vastgesteld
bij algemene maatregel van bestuur.
Tevens schrijft de W.V.O. (artikel 39) voor dat bij algemene maatregel
van bestuur voorschriften worden gegeven omtrent geneeskundig
onderzoek bij benoeming, omtrent vakantie, verlof, aanspraken op salaris
in geval van militaire dienst, ziekte of ongeval, ontslaguitkeringen,
alsmede omtrent andere rechten van het personeel.
Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels hebben enkele ontwikkelingen geleid tot een verschuiving
van verantwoordelijkheden voor de totstandkoming van de arbeidsvoor–
waarden:
1. het arbeidsvoorwaardenoverleg met de centrale overheid is meer en
meer geworden tot een overleg tussen gelijkwaardige partners (zie in dit
verband het Protocol proefneming arbeidsvoorwaardenoverleg en het
Protocol sectoralisatie van het overleg 1993 en 1994).
2. het merendeel van de onderwerpen die voorwerp van overleg zijn
tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de centrales van
overheids– en onderwijspersoneel is verschoven naar acht afzonderlijke
sectorcommissies, waaronder de sectorcommissie O&W.
Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat de vaststelling van een
deel van de arbeidsvoorwaarden is verschoven van de Minister van
Binnenlandse Zaken naar de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten–
schappen en naar de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
In de al vaker genoemde gemeenschappelijke conclusies van oktober
1993 is met de CB en de SCOW een akkoord bereikt om in samenhang
met de lump-sum-bekostiging te komen tot een gewijzigd rechtspositie–
en overlegregime. Het gewijzigde rechtspositie– en overlegregime heeft
de onder 4.2 genoemde uitgangspunten.
4.2. Uitgangspunten rechtspositieregeling
Het wetsvoorstel volgt zoals gezegd de voorstellen die voor de
rechtspositieregeling van het h.b.o. zijn neergelegd in het eerder–
genoemde wetsvoorstel tot wijziging van de W.H.W.
Voor het m.b.o. is sprake van een situatie die vergelijkbaar is met die bij
de in de W.H.W. genoemde instellingen: grotere scholen en invoering van
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lump-sum-bekostiging. Voor de m.b.o.-sector wordt een soortgelijke
regeling voor de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden voorgesteld als
is beoogd met het wetsvoorstel dat betrekking heeft op de W.H.W.
Voor het bepalen van de mate waarin de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden dienen over te
dragen aan de scholen, is als uitgangspunt genomen dat besturing op
afstand moet worden bevorderd en daarmee de autonomie van de
scholen moet worden vergroot. Dit betekent dat op centraal niveau niet
méér moet worden geregeld dan wat strikt noodzakelijk is, met andere
woorden het uitgangspunt is: decentraal, tenzij.
Ondergetekenden willen de onderhandelingsvrijheid van de bevoegde
gezagsorganen vergroten door zoveel mogelijk onderwerpen ter regeling
overte laten aan het onderwijsveld. Enkele zaken moeten naar hun
mening echter nog op centraal niveau geregeld blijven worden. Deze
onderwerpen zijn in het nu voorgestelde artikel 38a, tweede en derde lid,
van de W.V.O. concreet vermeld.
Het gaat om:
a. voorschriften over salarisschalen en uitgangspunten van een
functiewaarderingssysteem.
Het betreft de meest kostenbepalende elementen van arbeidsvoor–
waarden, waarvoor het Rijk, dat wil zeggen de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, als verreweg de belangrijkste financier een
bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Het in beide betrokken sectoren
werkzame personeel blijft immers ook in dit kader onderdeel uitmaken
van het overheid(spersoneel), met de specifieke consequenties van dien.
Ten aanzien van functiewaardering is sprake van een nauwe relatie met
het systeem van de salarisschalen. Aan de hand van functiewaardering
worden de bij de scholen voorkomende functies in die salarisschalen
ingedeeld. Het functiewaarderingssysteem moet dan ook met inacht–
neming van die door het Rijk gegeven salarisschalen worden ingericht.
Uiteraard ligt het niet in de bedoeling dat onder de vlag van «functie–
waardering» de rïjksoverheid functietyperingen en het normmateriaal
voor alle mogelijke functies zelf gaat vaststellen. Het gaat uitsluitend om
de noodzaak tot en uitgangspunten voor een door het bevoegd gezag zelf
in te richten systeem van functiewaardering. Hoe de scholen met
inachtneming van die uitgangspunten vervolgens hun functie–
waarderingssysteem inrichten, met andere woorden hoe zij met de
indeling van functies in die salarisschalen omgaan, is aan het overleg
tussen werkgever(s) en werknemer(s) overgelaten.
In dit verband wordt ook verwezen naar de beleidsreactie op het rapport
«Vitaal leraarschap» van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op
het rapport «Een Beroep met Perspectief» dat in rnaart 1993 is uitgebracht
door de Commissie Toekomst Leraarschap. Op dit moment wordt bezien
op welke wijze in het onderwijsveld wordt omgegaan met functie–
differentiatie en of de aanpak in de praktijk een nieuw uitgebreid
functiewaarderingssysteem noodzakelijk maakt.
b. rechten en verplichtingen op het terrein van - kort gezegd - de
sociale zekerheid.
Naast deze plicht tot centrale regelgeving voorziet het wetsvoorstel in
de mogelijkheid dat op centraal niveau met betrekking tot de algemene
arbeidsduur voorschriften worden gegeven. Het woord «algemene» geeft
aan dat het er niet om gaat op rijksniveau de arbeidsduur van het
personeel bij de scholen uitputtend te regelen.
Het kan echter nodig zijn dat op rijksniveau de relatie tussen een
salarisbedrag voorkomend in een salarisschaal en de daarvoor minimaal
te leveren arbeidsprestatie wordt verhelderd indien dat op schoolniveau
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onvoldoende duidelijk is geregeld. Zou - bij wijze van extreem voorbeeld
- op schoolniveau worden overwogen om bij het salarisbedrag dat in de
schalen voorkomt en dat uitgaat van een volledige werkweek een
arbeidsduur van bijvoorbeeld 20 uur per week of 850 uren per jaar vast te
stellen - terwijl in andere sectoren van de samenleving doorgaans sprake
is van een volledige werkweek van ca. 38 uur of een jaartaak van meer
dan 1700 uren –, dan brengt de verantwoordelijkheid van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen c.q. de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij voor een doelmatige besteding van overheids–
gelden met zich, dat de relatie tussen salarisschaal en arbeidsprestatie op
een meer algemeen aanvaard niveau moet kunnen worden gebracht.
Samenvattend is sprake van autonomievergroting voor de scholen
waarbij de overheid op het gebied van de vaststelling van de arbeidsvoor–
waarden een deel van haar directe invloed en daarmee ook een deel van
haar verantwoordelijkheid prijsgeeft.
Daarmee geeft de overheid aan scholen het vertrouwen dat zij daar op
een verantwoorde wijze mee omgaan. Voor de scholen betekent dit een
grotere verantwoordelijkheid, zowel jegens de overheid als jegens het
personeel, om te komen tot een goed personeels– en
arbeidsvoorwaardenbeleid.
Tenslotte wordt hier nog opgemerkt dat zich een vergelijking met de
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de private sector opdringt. Die
vaststelling is, evenals dat voor het voortgezet onderwijs het geval zal zijn,
een zaak van (verenigingen van) werkgevers en werknemers, met name
resulterend in de totstandkoming van CAO's. Wenst de overheid alsnog
bepaalde zaken aan zich te houden, dan moet het om een zaak van zo
groot gewicht gaan, dat een regeling bij wet in formele zin, waarbij dus
het oordeel van de volksvertegenwoordiging wordt gevraagd, de
aangewezen weg is.
5. Het invoeringstraject
Onderdeel van de eerdergenoemde gemeenschappelijke conclusies is
dat de invoering van de lump-sum-bekostiging gedurende de eerste twee
jaren wat de personele vergoeding betreft geschiedt op basis van een per
school vastgestelde school-GPL die het totaal omvat van de door het Rijk
vergoede personele uitgaven van de school. Tijdig voorafgaand aan het
schooljaar krijgt elke school bericht over het resultaat van de meting van
de personele financiële gegevens van de school. Op basis hiervan kan de
school zich reeds vroegtijdig instellen op de nieuwe systematiek en de
gevolgen voor de organisatie.
De landelijke GPL zal zoals eerder is aangegeven voor de school
gecorrigeerd worden in verband met de leeftijd van het onderwijzend
personeel.
Bij de overgang naar de landelijke GPL zal in het Formatiebesluit W.V.O.
voor het schooljaar 1998-1999 een voorziening worden getroffen voor die
scholen die er ten op zichte van hun school-GPL 3% of meer op achter–
uitgaan. Voor de afzonderlijke scholen, ook de kleinere, worden op deze
wijze voldoende financiële condities gecreëerd voor een verantwoorde
overgang naar de lump-sum-bekostiging.
Het streven is erop gericht, de nu voorgestelde wijzigingen inzake de
systematiek tijdig voorafgaand aan de formele invoering van lump-sum–
bekostiging in het Staatsblad te publiceren, uiterlijkop 1 augustus 1995.
Dan zal sprake zijn van een vol voorbereidingsjaar. In dat jaar zullen de
scholen bij voorbeeld in de gelegenheid zijn om over gevolgen van
invoering van lump-sum-bekostiging te overleggen met de medezeggen–
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schapsraad (zie artikel 7 onder c van de Wet medezeggenschap onderwijs
1992) en in het decentraal georganiseerd overleg.
Ondergetekenden hechten buitengewoon aan een invoeringstraject
waarbij de scholen zo goed worden geïnformeerd dat een zorgvuldige
invoering is gewaarborgd. Met dat doel is een Afstemmingsgroep
gevormd. Daarin zijn personen bijeengebracht die vertrouwd zijn met het
reilen en zeilen van scholen. Deze Afstemmingsgroep zal een ontwerp
voor een invoeringstraject uitwerken en worden belast met de aansturing
van de invoering.
6. Advies en overleg
Het wetsvoorstel is voor commentaar voorgelegd aan de artikel
3-organisaties en om advies aan de Onderwijsraad (OR). De OR bracht
advies uit bij brief van 3 mei 1994, kenmerk 94 000 164/S. Voorts is het
wetsvoorstel onderwerp van bespreking geweest in het georganiseerd
overleg met besturenbonden en personeelsorganisaties.
De invoering van lump-sum-financiering ontmoet als zodanig geen
bezwaren in de meeste van de ontvangen reacties, mits aan een aantal
voorwaarden zal worden voldaan. Uit de ontvangen commentaren en uit
het advies van de OR spreekt namelijk zorg over onvoldoende
waarborging van een adequate financiering van de personeelskosten,
mede vanwege de vrees voor een verkapte bezuinigingsmaatregel. In dit
verband wordt ook verwezen naar de Gezamenlijke Uitspraken van het
Schevenings Beraad, waarmee dit wetsvoorstel niet in overeenstemming
zou zijn, en naar het advies van de Commissie voor de toetsing van
wetgevingsprojecten (CTW). Aangedrongen wordt op een wettelijke
garantie van vergoeding van de onvermijdbare kosten van een in normale
omstandigheden verkerende school. Ook zou de wet de uitgangspunten
van het bekostigingsstelsel expliciet moeten regelen, waaronder de
leeftijdscorrectie van de GPL. Zonder deze garanties zou er wel eens
weinig armslag kunnen bestaan voor het daadwerkelijk voeren van een
eigen beleid door de scholen, zo wordt gevreesd.
Ondergetekenden begrijpen de zorg die bestaatten aanzien van het
waarborgen van een adequaat bekostigingsniveau van de personeels–
kosten. Zij willen daaraan op navolgende wijze tegemoetkomen. Op het
niveau van de W.V.O. zullen de essentiële elementen in de formatie–
grondslagen van de onderscheiden personeelscategorieën worden
vastgelegd. De voorgestelde artikelen 84 en 85 van de Wet op het
voortgezet zijn ten behoeve daarvan uitgebreid. Daarmee zijn op dat
niveau de waarborgen vastgelegd die, bij de uitwerking in de betrokken
algemene maatregel van bestuur, een adequate bekostiging garanderen.
Voorts komt in de meeste reacties naar voren dat de kosten van
administratie, bestuur en beheer (ABB) zullen toenemen, zeker ook in het
perspectief van een cumulatie met andere pas gerealiseerde en nog
voorgenomen maatregelen, en dat die verzwaring niet ten laste van de
vergoeding voor de scholen behoort te komen.
Ondergetekenden merken hierover allereerst op dat er in de afgelopen
periode ontwikkelingen zijn geweest die wat de bekostiging betreft
hebben geleid tot voor de scholen eenvoudiger uit te voeren regelgeving.
Zo is bij de invoering van het Formatie Budget Systeem (FBS) al sprake
geweest is van een aanzienlijke vereenvoudiging van de regelgeving.
Daarbij werd voortgebouwd op een daaraan voorafgaande vereenvou–
diging van de formatietoekenning voor de scholen voor algemeen
voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs. Complexe
materies werden vereenvoudigd, zoals de gecompliceerde stappen–
procedure voor de toekenning van eerste– en tweedegraads formatie.
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Een belangrijke volgende stap is geweest de invoering van het lump
sum-bekostigingssysteem materiële kosten (BSM) per 1 januari 1993,
waarmee een eind werd gemaakt aan de voor de scholen zeer ingewik–
kelde en tijdrovende procedures rond verantwoording van declarabele
uitgaven en de aanvragen voor vervanging of vernieuwing van inventaris.
Langs de weg van de in het schooljaar 1993/1994 ingevoerde lineari–
sering van de grondslag van de personele formatie is een verdere
vereenvoudiging bereikt.
Door al deze ontwikkelingen zijn de administratie– en beheerskosten
afgenomen. Wel zijn onder FBS, maar nog meer onder de lump sum voor
BSM, de autonomie en daarmee de beleidsruimte voor de schoolbesturen
vergroot en daarmee wellicht ook de uitgaven/kosten van de beleids–
vorming. Maar veel meer nog dan onder FBS zal door het voorliggende
wetsvoorstel het aantal dwingende overheidsvoorschriften afnemen en
daarmee dus ook een aantal uitvoerende lasten. Ten slotte kan de school
op deze wijze meer doelgericht werken en efficiënter met zijn middelen
omgaan.
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft in zijn brief aan de
voorzitter van de Tweede Kamer van 24 maart 1994, PO/MN-9401677, het
proces uitgestippeld om het totaal van de overheadkosten - de kosten van
ABB - in beeld te brengen. Voor het voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, het algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend
beroepsonderwijs houdt dat in dat ingevolge de verplichting van artikel
XIX van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112) een evaluatie plaats dient
te vinden van de huidige bekostigingssystematiek, in het bijzonder van de
exploitatiekostenvergoeding (Bekostigingssystematiek Materiële
vergoeding - BSM). De evaluatie zal mede gebaseerd zijn op de
rapportage van de stichting «Nederlands Economisch Instituut» over de
feitelijke besteding van de exploitatievergoeding. Tevens zal bij de
evaluatie rekening worden gehouden met de uitkomsten van het
onderzoek naar de veranderingen in de kosten van administratie, bestuur
en beheer in relatie tot de CAO OenW 1993-1995 en de verandering van
de bestuurlijke verhoudingen zoals die in eerdergenoemde brief zijn
aangekondigd.
Overigens willen ondergetekenden benadrukken dat de uitkomsten om
budgettaire redenen niet kunnen leiden tot een verhoging van de
rijksvergoeding ten aanzien van het totale budget van de personele en
exploitatiekosten.
Verder wordt in enkele van de ontvangen commentaren benadrukt dat
tegemoetkomingen wegens bijzondere omstandigheden mogelijk moeten
blijven naast de normatief berekende lump sum. Gewezen wordt ook op
enkele specifieke rechten van individuele personeelsleden (afwijkend
salaris; hogere schaal).
Ondergetekenden delen de opvatting dat naast de reguliere lump-sum–
vergoeding, een aanvullende vergoeding mogelijk moet blijven. Zij wijzen
er daarbij op dat de aanvullende vergoeding in de personele sfeer, zoals
die nu bestaat, bij de introductie van het lump-sum-stelsel niet wordt
geschrapt. Te denken valt aan faciliteitenregelingen waarbij aan het
bevoegd gezag extra formatie wordt verstrekt. Ondergetekenden voegen
hieraan toe dat specifieke persoonsgebonden rechten van personeels–
leden niet passen binnen de lump-sum-systematiek en dan ook niet meer
zullen worden toegekend. De toekenning van extra exploitatievergoeding
in geval van bijzondere ontwikkelingen in het onderwijs blijft gehandhaafd
De getrokken parallel met de lump-sum-regelgeving voor het m.b.o.
wordt in de reacties van kritische commentaren voorzien. Zo kende de
invoering van die lump sum in het middelbaar beroepsonderwijs een
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afbouwregeling. Voorts kunnen m.b.o.-scholen meer inkomsten uit
contractactiviteiten verwerven dan scholen voor v.b.o, a.v.o. en v.w.o.
Aanloopkosten van de invoering van het wetsvoorstel zijn eveneens een
punt van zorg in de commentaren. Ook daarvoor behoren faciliteiten
beschikbaar te zijn.
Ondergetekenden hebben een ander afbouwtraject voorgesteld dan is
toegepast bij het middelbaar beroepsonderwijs. Zij zijn van mening dat in
beginsel de tweejarige periode van de school-GPL, gevolgd door een
landelijke GPL met leeftijdscorrectie, en afgesloten met het eerder–
genoemde 3%-overgangsrecht, voldoende financiële en beleidsmatige
armslag biedt voor een goede invoering van het lump-sum-systeem. Met
de SCOW is voorts (op 7 juli 1994) afgesproken dat mocht blijken dat er
scholen zijn die er meer dan 6% op achteruitgaan, het overgangstraject
voor die scholen opnieuw een punt van onderhandeling zal zijn.
Ondergetekenden onderkennen dat instellingen in de BVE-sector meer
mogelijkheden hebben om inkomsten te verkrijgen uit contractactiviteiten.
Dit doet niet af aan het feit dat de rijksvergoeding de basis moet zijn voor
het geven van onderwijs.
Ook de aanpassing van artikel 89, eerste lid, onder b, van de W.V.O. aan
het voor het m.b.o. geldende stelsel ontmoet bij een aantal organisaties
bedenkingen. Zij achten deze aanvulling op de lump-sum-bekostiging
noodzakelijk. Met betrekking tot het laten vervallen in artikel 89 van de wet
van de mogelijkheid van een aanvullende vergoeding in verband met
bijzondere omstandigheden in de staat van de huisvesting wijzen
ondergetekenden erop dat met de voorliggende wetswijziging voorzien is
in ruimere mogelijkheden tot aanwending van de rijksgelden. Niet alleen
wordt een gezamenlijk bedrag verstrekt voor de personele en exploitatie–
kosten, ook wordt de mogelijkheid gegeven tot aanwending van een
overschot in huisvestings– en inventarisvergoeding ten behoeve van
personele en exploitatiekosten. Door de verruimde mogelijkheden tot
aanwending van de rijksvergoeding kunnen naar de mening van
ondergetekenden scholen zelf voorzien in de gevolgen van bijzondere
omstandigheden als gevolg van de staat van de huisvesting. Ook op dit
onderdeel kan de m.b.o.-systematiek worden gevolgd.
Naar aanleiding van de vraag van een van de organisaties om een
vrijwillige lump sum voor verticale scholengemeenschappen mogelijk te
maken voorafgaand aan de integrale invoering van de lump sum, merken
ondergetekenden op, dat zo'n vrijwilligs lump sum in verhouding tot de
voordelen ervan te veel beheerslasten met zich mee zal brengen.
Ondergetekenden wijzen hierbij ook op de financiële risico's voor het Rijk
om binnen een sector, in casu de sector voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepson–
derwijs, twee personele bekostigingssystemen mogelijk te maken.
Daarnaast wijzen zij op de korte tijd die voor een dergelijke mogelijkheid
nog rest, gelet op het tijdstip van invoering van de lump sum.
Met betrekking tot de vraag van een organisatie naar de lump-sum–
bekostiging van het niet-BVE-gedeelte in verticale scholengemeen–
schappen merken ondergetekenden op, dat de huidige personele
bekostiging op dezelfde wijze naar een lump-sum-bekostiging zal worden
omgezet als het geval is voor het niet in dergelijke scholengemeen–
schappen ondergebrachte voorbereidend wetenschappelijk onderwijs,
algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs.
Ook wordt aangedrongen op versterking en facilitering van de
medezeggenschap, als een noodzakelijke voorwaarde voor een goede
verwezenlijking van de met het wetsvoorstel gestelde beleidsdoelen.
Ondergetekenden refereren in dit verband aan de Gezamenlijke
Uitspraken van het Schevenings Beraad van 22 maart 1994, waarin ook
uitspraken over de medezeggenschapsregeling zijn opgenomen. Door de
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Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is de uitspraak ondersteund dat (in
het licht van de nieuwe bestuurlijk verhoudingen met betrekking tot
vaststelling van arbeidsvoorwaarden) er ruimte en aanleiding is voor een
medezeggenschapsregeling die wat het personeel betreft, meer dan de
huidige regeling voor deze geleding, overeenkomt met de Wet op de
ondernemingsraden. De toekomstige medezeggenschapsstructuur is al
met al nog een afzonderlijk punt van aandacht.
Wat de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden betreft wordt
aangedrongen op een overgangsvoorziening in het wetsvoorstel om
rekening te houden met de eventualiteit dat bij invoering van de wijzi–
gingen van de W.V.O. nog geen overeenstemming is bereikt over de wijze
van overleg of over rechtspositionele aangelegenheden als zodanig.
Ondergetekenden hebben het wetsvoorstel met een dergelijke
overgangsregeling uitgebreid. Deze is materieel gelijk aan die welke met
betrekking tot het eerdergenoemde wetsvoorstel voor de decentralisatie
van de arbeidsvoorwaarden in de BVE-sector is opgenomen.
In het overleg dat over het wetsvoorstel met de centrales van overheids–
en onderwijspersoneel is gevoerd, hebben de centrales als hun oordeel
uitgesproken dat, indien op het beoogde moment van invoering van het
onderhavige wetsvoorstel nog geen afspraken zijn gemaakt met de
werkgeversorganisatie(s) over de wijze waarop overleg wordt gevoerd
over de decentrale vaststeiling van de arbeidsvoorwaarden, voorzie–
ningen voor het personeel van de betrokken scholen zouden moeten
worden getroffen om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over de
arbeidsvoorwaarden die op dat moment op het desbetreffende personeel
van toepassing zijn.
De invoeringsdatum van het wetsvoorstel wat de decentralisatie van de
arbeidsvoorwaarden betreft (1 augustus 1996) is gekozen, ervan
uitgaande dat de werkgevers en werknemers voor die datum een
(schriftelijke) overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de wijze
waarop op decentraal niveau overleg wordt gevoerd over de
arbeidsvoorwaardenvorming voor zover die niet op rijksniveau geschiedt.
Voor zover een dergelijke overeenkomst tussen de werkgevers en
werknemers op 1 augustus 1996 nog niet zou bestaan, is er– kennelijk–
nog onvoldoende basis om de met dit wetsvoorstel beoogde decentrali–
satie (dat wil zeggen beperking van de arbeidsvoorwaardenvorming op
rijksniveau) van kracht te laten worden, zodat dan voor grote delen van
het arbeidsvoorwaardelijk regime een vacuum zou ontstaan. Dat
impliceert dat op dat moment voor die scholen waarvoor nog geen
overlegovereenkomst tot stand is gekomen, de bedoelde decentralisatie–
artikelen nog niet van kracht kunnen worden. Feitelijk effect daarvan is dat
voor die scholen de arbeidsvoorwaardenvorming op basis van de oude
wetsteksten integraal tot de verantwoordelijkheid van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderscheidenlijk de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij blijft behoren, zodat de op 31 juli
1996 geldende regels met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van
toepassing blijven op het desbetreffende personeel totdat dergelijke
afspraken wel zijn gemaakt en het nieuwe wettelijke regime van
toepassing kan worden. Aangezien de voorbereidingen voor de totstand–
koming van dergelijke afspraken reeds ter hand zijn genomen door de
werkgevers en werknemers, verwachten de ondergetekenden dat het
nieuwe gedecentraliseerde systeem van arbeidsvoorwaardenvorming ook
daadwerkelijk op 1 augustus 1996 operationeel zal zijn.
De hierboven beschreven samenhang tussen overiegovereenkomst en
het van kracht worden van de wettelijke basis voor de arbeidsvoorwaarden–
vorming is neergelegd in artikel VIII, onderdeel C, van het onderhavige
wetsvoorstel.
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In enkele commentaren wordt ervoor gepleit, in artikel 99 van de W.V.O.
expliciette regelen dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de beschikbare
middelen over al zijn scholen wordt verdeeld.
Ook onder het lump-sum-bekostigingssysteem is de school de eenheid
en maat voor de bekostiging. Artikel 99 biedt het bevoegd gezag de
mogelijkheid om gelden ook aan te wenden voor andere scholen dan de
school waarvoor een vergoeding is verstrekt. Ondergetekenden achten
hettegen deze achtergrond van een schoolbekostiging en genoemde
aanwendingsmogelijkheden niet op hun weg liggen om voorschriften te
geven over de besteding van de gelden aan de verschillende scholen van
een bevoegd gezag.
Een van de organisaties stelt voor om de vergoeding voor de kosten
van nascholing op te nemen in de lump-sum-vergoeding.
Ondergetekenden wijzen erop dat de nascholingskosten apart van de
personeelskosten en de exploitatiekosten zijn geplaatst teneinde die
kosten een herkenbare plaats te geven in de W.V.O. en te zorgen dat de
rijksvergoeding voor nascholing ook daadwerkelijk voor nascholing wordt
aangewend. Ondergetekenden zien geen aanleiding om bij gelegenheid
van de invoering van de lump sum voor personeel en exploitatie, die
recentelijk ingevoerde systematiek weer te veranderen.
De wijzigingen in de overschrijdingsbepalingen van de W.V.O.
ontmoeten deels instemming, deels afwijzing. De kritische geluiden
verwijzen naar de Gezamenlijke Uitspraken van het Schevenings Beraad,
waarin een herziening van de overschrijdingsregeling aan de orde is
gesteld. Dat is evenwel een afzonderlijk wetgevingstraject, dat betrekking
heeft op zowel de wetgeving voor het primair onderwijs als de wetgeving
voor het voortgezet onderwijs. Zie in dit verband ook het Regeerakkoord
van het Kabinet-Kok (1994) waarin in hoofdstuk 8 (Onderwijs, cultuur,
media) wordt aangekondigd dat het automatisme van de zo genaamde
overschrijdingsregeling zal worden vervangen door een regeling die
materiële financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs
realiseert.
Wat de invoeringstermijn van het wetsvoorstel betreft wordt in enkele
commentaren benadrukt dat tussen de plaatsing van de wet in het
Staatsblad en de feitelijke invoering voldoende tijd moet zijn gelegen,
mede gelet op de noodzaak om al in december 1995 overleg te kunnen
voeren met de medezeggenschapsraden.
Ondergetekenden hebben in overleg met de centrales en de besturen de
noodzaak onderkend dat scholen ruim de tijd moeten krijgen om de
invoering van de lump sum voor te bereiden. Om die reden werd het
overleg met genoemde organisaties in 1994 afgerond, maar nog meer van
belang is dat de regelgeving uiterlijk 1 augustus 1995 zal moeten worden
gepubliceerd. Scholen hebben dan een jaar voorbereidingstijd voor de
invoering van de lump sum, wat het personeel betreft op basis van de
school-GPL, op 1 augustus 1996.
Ten slotte wijzen ondergetekenden erop dat de invoering zal worden
begeleid door een implementatie-organisatie vanuit het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
7. Financiële gevolgen
De invoering van de lump sum per 1 augustus 1996 vindt wat de
personele vergoeding betreft plaats op basis van de dan geldende
formatiesleutels.
Gedurende twee schooljaren zal worden bekostigd op basis van de
school-GPL Daarna, dus met ingang van 1 augustus 1998, worden de
formatiesleutels gekoppeld aan de landelijke GPL, gecorrigeerd voor de
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gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijsgevend personeel van de
school. Deze aanpassingen zijn voor de rijksoverheid steeds budgettair–
neutraal.
De scholen zullen de effecten van het wetsvoorstel naar verwachting
kunnen opvangen, omdat gedurende een invoeringsperiode van twee
schooljaren nog sprake zal zijn van berekening aan de hand van de bij de
feitelijke situatie van dat moment aansluitende school-GPL. Tegelijk zijn zij
bekend met de beperkte effecten van de systematiek per 1 augustus 1998,
waarop zij dan gedurende twee jaar kunnen anticiperen.
Om die redenen en vanwege het feit dat de GPL voor de leraren vanaf 1
augustus 1998 zal worden gecorrigeerd voor leeftijd en een
3%-overgangsregeling wordt getroffen, is er vooralsnog geen reden voor
verdere overgangsvoorzieningen; de budgettaire gevolgen voor indivi–
duele scholen zullen minimaal zijn en zoals gezegd naar verwachting door
de scholen opgevangen kunnen worden. De financiële dekking voor de zo
genaamde 3%-regeling, die alleen betrekking zai hebben op het schooljaar
1998-1999, wordt gevonden door scholen die er als gevolg van de
lump-sum-bekostiging per 1 augustus 1998 op vooruit gaan, te confron–
teren met een financiële korting. De in paragraaf 6 bedoelde onderhande–
lingen over een eventuele overgangsvoorziening voor scholen die er meer
dan 6% op achteruit zouden gaan, moeten eveneens worden geplaatst
tegen het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit.
Gezien het vorenstaande zullen zich als gevolg van de overgang naar
lump-sum-bekostiging naar de mening van de ondergetekenden geen
wachtgeldconsequenties voordoen.
Voor de exploitatiekostenvergoeding wordt uitgegaan van berekening
volgens de dan vigerende voorschriften.
ARTIKELEN
Artiket I, onderdeel A (artikel 32)
Het toegevoegde achtste lid is gelijk aan artikel 37a, zesde lid, van de
W.V.O., dat betrekking heeft op het m.b.o.
De inhoud van deze bepaling is wat het v.w.o., a.v.o. en v.b.o. betreft
thans onderdeel van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO).
Systematisch gezien is het gezien artikel 37a echter juister om nu in de
W.V.O. zelf te bepalen dat het bevoegd gezag jaarlijks het formatiebeleid
vaststelt.
Artikel I, onderdeel B (artikel 38)
Het bereik van artikel 38 wordt vanwege de invoering van een gedecen–
traliseerd rechtspositieregime voor v.w.o, a.v.o. en v.b.o. beperkttot
m.b.o. en v.a.v.o.
Artikel I, onderdeel C (artikel 38a)
In artikel 38a is geregeld dat de arbeidsvoorwaarden van het onderwijs–
personeel voortaan in beginsel decentraal (te weten door het bevoegd
gezag en in het kader van CAO-onderhandelingen) zullen worden
vastgesteld en niet langer bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur. Daarop geldt een uitzondering voor de onderwerpen genoemd in
het tweede lid. Ten aanzien van die onderwerpen zullen bij, onderschei–
denlijk bij of krachtens, algemene maatregel van bestuur regels worden
vastgesteld.
Bij deze centraal te regelen onderwerpen zijn de pensioenen niet
vermeld. Dit houdt verband met het feit dat deze materie reeds bij de
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Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) is geregeld en dus hier
niet nogmaals afzonderlijk regeling behoeft. De rechtspositievoorschriften
op centraal niveau prevaleren boven de eventueel op decentraal niveau
vastgestelde regels.
Het ligt in de bedoeling dat de vaststelling van de kaders van de
arbeidsvoorwaarden plaatsvindt in CAO-onderhandelingen. Voor het
personeel in het bijzonder onderwijs, voor zover dat is aangesloten bij een
vakorganisatie die partner is bij de overeenkomst, is een CAO rechtstreeks
bindend, op grond van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
(Stb. 1927, 415). In een dergelijk geval is het de CAO die de rechtspositie
van het personeel regelt en niet het bevoegd gezag. Met het oog daarop is
in het eerste lid aan het bevoegd gezag de zorg voor regeling van de
rechtspositie opgedragen en wordt aan het bevoegd gezag niet de
opdracht gegeven regels vast te stellen.
Op dit moment zijn de gronden voor aanstelling, schorsing, ontslag en
disciplinaire maatregelen van het personeel werkzaam aan openbare
scholen geregeld in het RPBO. Ook de vaststelling van deze regels zal
voortaan decentraal geschieden. Met betrekking tot de regels voor ontslag
is bepaald dat deze niet ongunstiger mogen zijn dan voor dat personeel
zou gelden indien de bepalingen van dwingend recht omtrent ontslag, van
titel 7A, boek 7A, van het Burgerlijk Wetboek (BW) op het personeel van
toepassing zouden zijn. Dit is vastgelegd in artikel 38a, vierde lid. Op deze
wijze is een minimumniveau van ontslagbescherming verzekerd.
Voor het personeel van de bijzondere scholen geldt een andere
systematiek. Op dat personeel zijn de bepalingen van het BW met
betrekking tot de arbeidsovereenkomst rechtstreeks van toepassing. Met
inachtneming van die BW-bepalingen moet het bevoegd gezag op grond
van artikel 38a, vierde lid, in de arbeidsovereenkomst bepalingen
opnemen inzake de gronden voor benoeming, schorsing, disciplinaire
maatregelen en ontslag.
In het openbaar onderwijs is de aanstelling van personeel een
eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling. De CAO-afspraken die door
het bevoegd gezag met de vakbonden worden gemaakt, werken daarom
in het openbaar onderwijs niet automatisch door in de aanstelling van het
personeel. Het bevoegd gezag zal om die reden een reglement moeten
vaststellen waarin de rechtspositie wordt geregeld. Als de school zich
inmiddels in overleg met de vakorganisaties heeft gebonden, worden de
daar gemaakte afspraken in het reglement verwerkt. Dit wordt tot
uitdrukking gebracht in de formulering van het eerste lid: «het bevoegd
gezag regelt». Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de eventuele
CAO-afspraken ook voor het personeei in het openbaar onderwijs
bindende kracht hebben.
Artikel I, onderdeel D (artikel 40)
Artikel 40 wordt door de verwijzing naar artikel 38 in zijn bereik beperkt
tot m.b.o. en v.a.v.o. Zie de wijziging van artikel 38 in onderdeel B.
Artikel I, onderdeel E (artikel 40a)
In het nieuwe artikel 40a is bepaald dat over de totstandkoming van de
rechtspositie alsmede over andere aangelegenheden van algemeen
belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel, bijvoorbeeld
de personele gevolgen van een reorganisatie, overleg moet worden
gevoerd tussen het bevoegd gezag en de daarvoor in aanmerking
komende vakorganisaties van overheids– en onderwijspersoneel
(centrales of bonden). De regeling van de wijze waarop het overleg wordt
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gevoerd is overgelaten aan de overlegpartners. Verder wordt in artikel 40a
de grondslag gelegd voor regels omtrent de beslechting van geschillen
die kunnen rijzen over de vraag welke vakorganisaties voor deelname aan
het overleg in aanmerking komen. Deze voorziening is nodig om te
voorkomen dat scholen sommige vakorganisaties ten onrechte van dit
overleg zouden uitsluiten.
Zie voor het invoeringsrecht: artikel VIII onderdeel B.
Artikel I, onderdeel F (artikel 40b)
Het tot artikel 40b vernummerde artikel 40a moet in zijn bereik worden
beperkt tot de scholen voor m.b.o. en voor v.a.v.o. Daartoe strekt deze
wijziging.
Artikel I, onderdeel G (artikel 43a)
Artikel 43a dient niet alleen betrekking te hebben op het personeel van
scholen voor m.b.o. en voor v.a.v.o. (dat zou het geval zijn door de nu
voorziene beperkte reikwijdte van artikel 38; zie onderdeel B van artikel I),
maar ook op het personeel dat valt onder de werking van het ingevoegde
artikel 38a. Daarin voorziet deze wijziging.
Artikel I, onderdeel H (artikel 51)
Deze wijziging betreft de zogenaamde doorcontractering van
rechtspositieregels. Voor een dergelijk voorschrift is niet langer plaats in
een systeem van gedecentraliseerde vaststelling van arbeidsvoor–
waarden. Daarom is artikel 51, eerste lid, nu beperkt tot m.b.o. en v.a.v.o.
Het tweede lid verwijst naar artikel 38 en zou zich, zonder ook artikel 38a
te noemen, ten onrechte beperken tot m.b.o. en v.a.v.o.
Artikel I, onderdeel I (artikel 52)
Deze wijziging houdt verband met het feit dat door artikel I, onderdelen
B en C, de personeelscategorieën voor enerzijds v.w.o., a.v.o. en v.b.o, en
anderzijds m.b.o. en v.a.v.o., elk een eigen rechtspositieregeling hebben
gekregen, in onderscheidenlijk artikel 38a en artikel 38.
Artikel I, onderdeel J (artikel 53b)
De wijziging van artikel 53b is noodzakelijk nu niet langer een vast
vertrekpunt in de regelgeving bestaat waaraan gerefereerd kan worden
voor de rechtspositie van het personeel van centrale diensten.
Voorgesteld wordt, voortaan als vertrekpunt te nemen de door het
desbetreffende bevoegd gezag zelf voor het personeel van de betrokken
scholen vastgestelde rechtspositieregels alsmede de bij (of krachtens)
algemene maatregel van bestuur vastgestelde voorschriften. Deze
algemene maatregel van bestuur kan tevens voor die onderwerpen van
die voorschriften aangeven of en zo ja op welke wijze deze ook van
toepassing zijn op het personeel van de centrale diensten. De woorden
«kan (...) tevens een regeling bevatten omtrent» geven dit aan.
Artikel I, onderdelen Ken M <artikelen 84, 84a en 85)
In de artikelen 84 en 85 zijn, overeenkomstig hetgeen daarover in
paragraaf 6 (Advies en overleg) is opgemerkt, op het niveau van de W.V.O.
de essentiële elementen in de formatiegrondslagen van de onderscheiden
personeelscategorieën verankerd. Daarmee zijn op dat niveau de
waarborgen vastgelegd die bij de uitwerking in de betrokken algemene
maatregel van bestuur een adequate bekostiging garanderen.
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Artikel 84a moet vervallen omdat in een stelsel van bekostiging op
lump-sum-basis zoals gezegd niet langer plaats is voor toekenning van
een afzonderlijk personeelsbudget in de vorm van formatie–
rekeneenheden.
Artikel I, onderdeel L (artikel 84b)
Deze wijziging van artikel 84b (die al rekening houdt met het bovenge–
noemde wetsvoorstel 23 693) is noodzakelijk omdat de wet voortaan in
artikel 38a de verplichting zal bevatten om bij algemene maatregel van
bestuur de salarisschalen vast te stellen. Het in artikel 84b bedoelde
percentage betreft daarom het salarisbedrag dat onderdeel is van de GPL
Zie ook artikel VI voor het invoerings– en overgangsrecht.
Artikel I, onderdeel M (artikel 85)
Op grond van het derde lid zullen schoolsoorten kunnen worden
onderscheiden met een eigen GPL voor het onderwijzend personeel en
voor de directie. Wat het onderwijsondersteunend personeel betreft zal
sprake zijn van eenzelfde voor alle schoolsoorten geldende GPL.
De in het tweede lid bedoelde correctie is in het algemene deel van deze
toelichting verklaard. De desbetreffende correctietabellen zullen worden
opgenomen in de krachtens het derde lid vastte stellen regels. Op grond
van dat derde lid kunnen voorts ook de benodigde leeftijdgegevens bij de
afzonderlijke scholen worden opgevraagd. Deze gegevens worden
vervolgens betrokken bij de vaststelling van de personele vergoeding.
Artikel I, onderdeel N (artikel 85a)
Deze wijziging is van technische aard en actualiseert de in artikel 85a
voor nascholing opgenomen verwijzing naar artikel 84, tweede en vierde
lid, door in de plaats daarvan te verwijzen naar de overeenkomstige
onderdelen van artikel 84 zoals luidend met ingang van 1 augustus 1996.
Artikel I, onderdeel O (artikel 89)
Het nieuwe artikel 89 is materieel afgestemd op artikel 95, dat
betrekking heeft op het m.b.o. Daarbij is onderdeel b (het enige van artikel
95 afwijkende onderdeel van artikel 89) vervallen.
Deze wijziging betreft het laten vervallen van de mogelijkheid van een
aanvullende vergoeding wegens bijzondere omstandigheden in verband
met de staat van de huisvesting. Anders dan in geval van een aanvullende
vergoeding in verband met bijzondere onderwijskundige ontwikkelingen
gaat het daarbij om een kostenelement - zorg voor de staat van de
huisvesting - dat als een regulier onderdeel moet worden beschouwd van
een normvergoeding voor exploitatiekosten. Gelet op de aard (bijzondere
omstandigheden) en de omvang is het bij dit kostenelement gebruikelijk
om reserveringen te maken. Met de aanvullende vergoeding in verband
met de staat van de huisvesting wordt een declaratie-aspect binnen een
genormeerd bekostigingssysteem gebracht, wat als zodanig uit een
oogpunt van systematiek en kostenbeheersing niet wenselijk is.
Wat de lump sum bekostiging betreft komt daarbij dat zo nodig - als de
reserveringen niet voldoende blijken te zijn - uit ruimere middelen kan
worden geput. De lump sum biedt immers een gezamenlijke vergoeding
voor personeel en exploitatie, waarnaast bovendien een overschot van de
huisvesting– en inventarisvergoeding kan worden ingezet.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om door een meer toegespitste
formulering het artikel beter uitvoerbaar te maken.
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Artikel I, onderdeel P (Opschrift paragraaf 2)
Deze wijziging is noodzakelijk nu sprake zal zijn van een gezamenlijke
vergoeding van personeels– en exploitatiekosten.
Artikel I, onderdeel Q (artikel 96d)
Artikel 96d is door deze wijziging gelijkluidend aan artikel 96f.
Artikel I, onderdeel R (Titel III, hoofdstuk III, paragraafS)
Deze paragraaf, die alleen artikel 96e omvat, moet met ingang van 1
augustus 1996 vervallen omdat met ingang van die datum niet langer
sprake zal zijn van een afzonderlijke vergoeding voor exploitatiekosten.
Artikel I, onderdeel S (artikel 96i)
Deze wijzigingen zijn overwegend van technische aard.
Artikel I, onderdeel Ten U (artikel 96j en 96k)
Deze wijziging is een noodzakelijk uitvioeisel van de in artikel I
onderdeel S opgenomen wijziging van artikel 96i en voorziet erin dat ook
de artikelen 96j en 96k zich mede over het v.b.o. uitstrekken.
Artikel I, onderdeel V (artikel 96o)
Deze wijziging houdt verband met de invoeging van het nieuwe artikel
38a.
Artikel I, onderdeel W (artikel 99)
Artikel 99 is afgestemd op artikel 99a, dat betrekking heeft op de
besteding van de m.b.o.-vergoedingen.
Het voorgestelde zesde lid maakt het mogelijk, de lump sum ook voor
andere scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o., al dan niet onder hetzelfde
bevoegd gezag, aan te wenden dan voor de school waarvoor het bedrag
is bestemd.
Voorts bestaat deze aanwendingsmogelijkheid ook voorscholenge–
meenschappen met een of meer van deze scholen (bij voorbeeld
scholengemeenschappen v.b.o. en m.b.o.).
Overeenkomstig de aanwendingsmogelijkheden onder het FBS, is in het
zesde lid bovendien de mogelijkheid opgenomen tot aanwending voor
scholen in de sector van het primair onderwijs.
Artikel II
De wijzigingen zijn al toegelicht in het algemene deel van deze memorie
van toelichting.
Artikel III
Deze wijzigingen strekken ertoe, artikel 96d.1 te laten vervallen.
Artikelen IV en V
Deze wijziging is noodzakelijk om te bereiken dat een school voor
basisonderwijs respectievelijk een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs niet langer FRE's overdraagt aan een school voor voortgezet
onderwijs, maar de in geld uitgedrukte waarde daarvan.
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Artikel VI
Deze wijziging is nodig omdat tot 1 augustus 1998 sprake zal zijn van
een School-GPL, en dus nog niet van een landelijke GPL
Artikel VII
Deze wijziging is van technische aard en is inhoudeiijk gelijk aan die
welke is opgenomen in artikel XV, tiende lid, van de Wet van 27 februari
1992 (Stb. 112).
Artikel VIII
In dit artikel is voor een aantal situaties een overgangsregeling
getroffen.
Onderdeel A
De eerste voorziening heeft betrekking op de totstandkoming van regels
voor het personeel van openbare scholen in verband met aanstelling,
schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag. Indien deze regels niettot
stand zijn gekomen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet,
stelt de minister deze regels vast. Ten aanzien van de inhoud van
dergelijke eventueel tijdelijk noodzakelijke vervangende regelgeving kan
gedacht worden aan van toepassingverklaring van het thans op deze
schoolsoorten van toepassing zijnde RPBO.
Wanneer de situatie die in dit onderdeel is bedoeld zich aandient en er
voor vervangende regels moet worden gezorgd, zal worden bezien welke
regels dan nog opportuun zijn voor de aanstelling, schorsing, disciplinaire
maatregelen en ontslag. In geval het RPBO wordt gehanteerd kan het
daarbij gaan om slechts onderdelen van dat besluit. Voor de toepassing
van onderdeel A worden de regels aangemerkt als afkomstig te zijn van
het desbetreffende bevoegd gezag.
Onderdeel B
De tweede overgangsvoorziening heeft betrekking op de situatie dat
tussen het bevoegd gezag en de daarvoor in aanmerking komende
vakorganisaties voor overheids– en onderwijspersoneel nog geen
overeenstemming is bereikt over de vormgeving van het te voeren
overleg voor het personeel van de scholen. De overgangsregeling houdt
in dat in een dergelijk geval de bestaande regels omtrent het decentraal
georganiseerd overleg in hoofdstuk IV-F van het RPBO van toepassing
blijven. Met dit voorschrift worden de bevoegde gezagsorganen gestimu–
leerd om met de vakorganisaties tijdig afspraken over het voeren van
decentraal overleg te maken.
Deze bepaling moet bovendien worden gezien als een vangnet voor de
situatie dat nog geen overleg als bedoeld in artikel 40a van de W.V.O. tot
stand is gekomen. Door dit vangnet, namelijk het van toepassing
verklaren van genoemd hoofdstuk, wordt voorkomen dat voor overleg
over de rechtspositieregeling op decentraal niveau een voorziening zou
ontbreken. Indien hoofdstuk IV-F van het RPBO overgangsrechtelijk van
toepassing blijft in de situatie waarop deze bepaling doelt, zal geen
aanpassing nodig zijn van dit hoofdstuk. Zodra de bovenbedoelde
overeenstemming eenmaal is bereikt, zijn de oude regels niet langer van
toepassing. De oude regels kunnen daarna niet meer voor de desbetref–
fende school herleven.
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Onderdeel C
Op de als onderdeel C opgenomen overgangsregeling is hiervoor in
paragraaf 6 (Advies en overleg) van het algemene gedeelte van deze
memorie van toelichting reeds ingegaan.
Onderdeel D
Dit onderdeel regelt dat de meergenoemde, in artikel 85 neergelegde
leeftijdscorrectie van de GPL niet eerder dan met ingang van 1 augustus
1998 toepassing vindt.

ArtikellX
Ten behoeve van de financiële afhandeling van de personele kosten
onder het FBS-regiem zullen bij ministeriële regeling voorschriften
worden vastgesteld. Voor de vorm van een ministeriële regeling is
gekozen met het oog op een zo zorgvuldig mogelijk uitwerking, mede
gelet op de gedetailleerdheid van de materie.

ArtikelX
Dit artikel bevat regels voor de berekening van de personele vergoe–
dingen gedurende de periode van de school-GPL.
De in het eerste lid geregelde afwijking van artikel 85 (nieuw) van de
W.V.O.is nodig omdat artikel 85 anders dan bij de school-GPL het geval
moet zijn, uitgaat van een landelijk bepaalde GPL en erin voorziet dat bij
of krachtens algemeen maatregel van bestuur, dus eveneens landelijk,
wordt vastgesteld wat de personele middelen van die landelijke GPL
omvatten.
De minister bepaalt op grond van het eerste lid zelf welke kostensoorten
worden betrokken in de vaststelling van de school-GPL.
Op grond van het vijfde lid zal worden geregeld volgens welke
procedure de terugmelding van de gegevens over de door de minister in
aanmerking genomen salarisuitgaven zal plaatsvinden naar de bevoegde
gezagsorganen.
Onderdeel b van het eerste lid ziet op zo genaamde algemene salaris–
maatregelen (ASM) en op incidentele loonontwikkelingen, de zo
genaamde incidentele looncomponent (ILC). ASM hebben betrekking op
de bijstelling van het bruto salaris van ambtenaren, welke bijstelling op
gelijke wijze pleegt te worden toegepast op onderwijssalarissen. Ook
kunnen ASM betrekking hebben op bij voorbeeld de pensioenbijdrage van
het bevoegd gezag en op vakantiegeld.
Bij ILC is sprake van wijzigingen in het gemiddelde loonpei! ten gevolge
van toe– en uittreding van personeel, en van periodieke salaris–
verhogingen.
De formulering van onderdeel b omvat ook de doorwerking naar het
schooljaar 1995-1996 van pas later in het meetjaar van toepassing
geworden ASM en ILC.
Onderdeel c van het eerste lid beoogt een budgettair-neutrale invoering
van lump-sum-bekostiging vanaf 1 augustus 1996 te waarborgen. Het
artikel voorziet erin dat de met toepassing van het eerste lid, onderdelen a
en b, berekende school-GPL kan worden gecorrigeerd indien de meerja–
renraming van de rijksbegroting daartoe noodzaakt. De begrotingstoets
zal plaatsvinden na de meting 1994-1995, en zal worden gerelateerd aan
de meerjarenraming en begroting onder het vigerende bekostigings–
stelsel. De begrotingstoets vindt eenmalig plaats (in het schooljaar
1995-1996) en kan leiden tot een correctie die eenmalig wordt vastgesteld
en die zowel op de School-GPL als op de Landelijke GPL betrekking heeft.
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Dat houdt verband met het feit dat de Landelijke GPL zal worden berekend
op de grondslag van het totaal van de School-GPL'en.
Deze fine-tuning door de begrotingstoets (die naar verwachting tot
slechts marginale correcties van de GPL aanleiding kan geven) maakt deze
toets tot een effectief instrument om de budgettaire neutraliteit tijdens het
invoeringstrajectte bewaken.
Latere besluiten met financiële gevolgen na de begrotingstoets zullen
ook, op een later tijdstip, tot uitdrukking komen in de begrotingen van de
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, voor de desbetreffende dienstjaren. Deze
mutaties zullen overigens gelijk zijn aan die welke onder het vigerende
bekostigingsstelsel (FBS) zou plaatsvinden.
Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de formele vaststelling van
de School-GPL op zichzelf staat en dus los moet worden gezien van de
reguliere definitieve vaststelling/afrekening van de vergoeding over 1994
en 1995.
De School-GPL is de enige afwijking van het W.V.O.-systeem ten
behoeve van de periode 1996-1998. Dat betekent dat de personeels–
vergoeding voor 1996-1997 wordt berekend met toepassing van artikel
84-nieuw van de W.V.O. Daarbij is sprake van ratio's en opslagen in
verband met formatieve fricties en herbezetting ADV (artikel 84, tweede
lid, onderdelen a en b) en van een vaste voet voor de lerarenformatie
(artikel 84, derde lid). Ook bestaat vanaf 1 augustus 1996 de (nu ook al
bestaande) mogelijkheid om aanvullende formatie toe te kennen wegens
bijzondere omstandigheden (artikel 84, vierde lid). Voorts wordt uitgegaan
van het aantal leerlingen dat als werkelijk schoolgaand is ingeschreven op
15 september 1995.
Een en ander volgt uit het vierde lid van artikel X, in combinatie met het
inwerkingtredingsartikel (artikel XI).
Het tweede lid ziet op fusies die met ingang van 1 augustus 1996 zullen
plaatsvinden. Grondslag voor de berekening van de GPL van de nieuwe,
gefuseerde school vormen de door de minister op grondslag van de
meting vastgestelde personele uitgaven en formatie-omvang van de
afzonderlijke scholen in het schooljaar 1994-1995.
Het derde lid ziet op fusies met ingang van 1 augustus 1997. Voor de
samenstellende delen van de te vormen scholengemeenschap is al
voorafgaand aan 1 augustus 1997 het personeelsbudget op grond van de
in het eerste lid bedoelde gemiddelde personeelslast vastgesteld. Die
afzonderlijke budgetten worden gesommeerd en gedeeld door de
gezamenlijke formatie van de samenstellende delen in het schooljaar
1997-1998. Daaruit resulteert een gemiddelde personeelslast van de
nieuwe scholengemeenschap. Grondslag voor de berekening van de GPL
van de nieuwe, gefuseerde school vormen de GPL's van de afzonderlijke
scholen, gewogen met de berekende formatie-omvang van de afzonder–
lijke scholen (dus niet gefuseerd) voor het schooljaar 1997-1998.
Voor de bekostiging van nieuwe scholen en scholengemeenschappen
en voor uitbreiding van bestaande scholen met afdelingen wordt een
afzonderlijke regeling opgenomen in het nieuwe Formatiebesluit W.V.O.
Het vijfde lid biedt de basis voor o.m. regeling van de op grond van het
eerste lid in beschouwing te nemen personele uitgaven in het schooljaar
1994-1995, regeling van de tijdstippen van de terugmelding van de
desbetreffende gegevens en van de vaststelling van de School-GPL,
regeling van de toetsing aan de door de begrotingswetgever voorziene
personele uitgaven, en regeling van de wijze van toepassing van het
tweede en derde lid.
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Artikel XI
Het wetsvoorstel zal met betrekking tot het invoeringsrecht voor de
lump-sum-bekostiging, met ingang van 1 augustus 1995 in werking
moeten treden.
De basis van de afzonderlijke v.b.o.-overschrijdingsregeling moet met
ingang van 1 januari 1996 worden geschrapt uit de Wet van 27 februari
1992 (Stb. 112).
De artikelen die het nieuwe arbeidsvoorwaardenmodel bevatten en de
lump-sum-bekostiging regelen, zullen in werking moeten treden met
ingang van 1 augustus 1996.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
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