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OUD (was) NIEUW (wordt)

Startmoment verplichtingen richting Pf

De werkgever dient al voor het ontstaan van een uitkering een verzoek in bij 
Pf tot overnemen van de werkloosheidskosten. 

De werkgever kan een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage (van 50% 
naar 10%) pas indienen na bericht van Pf dat UWV/WWplus kosten voor de 
uitkering in rekening heeft gebracht. De werkgever hoeft dus geen moeite 
meer te steken in verzoeken die achteraf onnodig bleken omdat er geen 
uitkeringskosten zijn ontstaan. Omdat het Pf bepaalde gegevens al heeft 
ontvangen van UWV/WWplus hoeft de werkgever minder informatie in te 
vullen bij het indienen van een verlagingsverzoek.

Vergoedingsverzoek indienen

Pf stuurt informatie per post. Pf stuurt (bijna) alle informatie digitaal via Mijn Pf. De werkgever krijgt 
een notificatie per e-mail dat er een bericht klaar staat in het nieuwe 
werkgeversportaal: Mijn Pf. In de e-mail staat ook wat voor bericht dit is en 
welke termijn er eventueel geldt voor reactie. Bij een bezwaarprocedure moet 
nog wel een aantal stukken per post of e-mail verzonden worden. Dat gaat op 
termijn ook digitaal via Mijn Pf verlopen. 

Uitkomst van vergoedingsverzoek is een vergoeding van 100% of 0%. Standaard geldt een eigen bijdrage van 50% van de uitkeringskosten. De 
eigen bijdrage kan alleen verlaagd worden naar 10% in de specifieke situaties 
en onder de voorwaarden die in het reglement genoemd staan. 
In de zeer uitzonderlijke situatie dat een werknemer zelf ontslag heeft 
genomen, maar er toch uitkeringskosten ontstaan, kan de werkgever een 
verzoek indienen tot verlaging van de eigen bijdrage naar 0%.

Het reglement versie schooljaar 2020-2021 beslaat 108 pagina’s. Het reglement na de modernisering bestaat uit 14 pagina’s.

Sinds 1-1-2020 zijn er in totaal 64 indieningsgronden en 1 
vrijstellingsregeling.

Na de modernisering zijn er in totaal 8 indieningsgronden en 2 
vrijstellingsregelingen. Het wordt voor de werkgever dus eenvoudiger om 
te vinden of er een verlagingsgrond van toepassing is op de beëindiging 
en daardoor wordt het ook eenvoudiger om aan de juiste voorwaarden te 
voldoen.  [ Overzichtstabel met beëindigingsgronden]

Modernisering Participatiefonds: wat gaat er veranderen?
Met de modernisering gaat er vanaf 1-8-2022 veel veranderen in hoe het Participatiefonds (Pf) werkt.  

Dat betekent een ander reglement, maar ook bijvoorbeeld een nieuw portaal.   
Om u alvast te informeren over de verschillen hebben we deze in een tabel gezet.  

A
an de tekst in deze tabel kunnen geen rechten ontleend w

orden.

https://www.vfpf.nl/sites/default/files/2022-02/Tabel%20be%C3%ABindigingsgronden%20met%20uitleg%20inspanningsverplichting%20Pf_V2022-02-17-WEB.pdf
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Vergoedingsverzoek indienen (vervolg)

20 indieningsgronden voor formatieve gronden met verschillende 
voorwaarden

Bij een bedrijfseconomisch ontslag zijn er 2 mogelijkheden voor een 
verlagingsverzoek; via het UWV en met wederzijds goedvinden.

21 indieningsgronden voor niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met verschillende voorwaarden

Er zijn nu 3 indieningsgronden voor het niet verlengen van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

1. Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor vervanging;
2. Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een zij-instromer;
3. Einde van een participatiebaan.

3 indieningsgronden voor beëindiging in verband met ziekte 1 indieningsgrond voor beëindiging in verband met ziekte, namelijk via UWV.

27 indieningsgronden bij beëindiging vanwege persoonlijke redenen met 
verschillende voorwaarden

1 indieningsgrond bij beëindiging vanwege persoonlijke redenen: ontbinding 
door kantonrechter op tegenspraak.

10 indieningsgronden voor beëindiging van arbeidsovereenkomst wegens 
vervangingswerkzaamheden

1 indieningsgrond voor het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst in 
verband met vervanging.

Vrijstellingsregeling voor niet eigen uitkeringsgerechtigden en wettelijke 
herbenoemingsverplichting voor eigen wachtgelders

Vrijstellingsregeling voor niet-eigen uitkeringsgerechtigden én een 
vrijstellingsregeling voor eigen uitkeringsgerechtigden.  
[ Meer over de vrijstellingsregeling]

Geen vergoedingsverzoek ingediend? Niet op eigen initiatief en niet (op tijd) 
na de rappelbrief? Dan komen 100% van de uitkeringskosten voor rekening 
van de werkgever.

Na de notificatiemail dat er voor een (ex-)werknemer uitkeringskosten zijn 
ontstaan geen verzoek om verlaging van de eigen bijdrage ingediend?  Dan 
betaalt de werkgever 50% van de uitkeringskosten. De werkgever hoeft 
hiervoor niets te doen en geen documenten aan te leveren.  

Jaarlijks een nieuw reglement per schooljaar. Geen jaarlijkse wijziging. Doel van het reglement is om landurige zekerheid 
over de voorwaarden te geven. Wijziging alleen als dat noodzakelijk is.

De werkgever krijgt geen herinnering bij niet reageren op de melding dat er 
uitkeringskosten zijn ontstaan (rappelbrief). Er volgt dan na het verstrijken 
van de rappeltermijn direct een beschikking waarin wordt medegedeeld dat 
de uitkeringskosten voor rekening van de werkgever komen.

Als de werkgever niet binnen 3 weken na notificatie reageert, krijgt de 
werkgever een herinnering via e-mail dat hij nog een week de tijd heeft om 
een verlagingsverzoek in te dienen via het portaal Mijn Pf. De werkgever 
heeft ook de mogelijkheid om in Mijn Pf aan te geven geen verlagingsverzoek 
in te dienen, dan krijgt hij ook geen herinnering. 

De werkgever heeft slechts een minimaal inzicht in de status van een 
vergoedingsverzoek en het dossier.

De werkgever kan altijd via het portaal Mijn Pf de status van het 
verlagingsverzoek, de documenten in het dossier, het percentage aan 
eigen bijdrage en de nota’s die in rekening gebracht worden voor de 
uitkeringskosten inzien. 

OUD (was) NIEUW (wordt)

Was-wordt tabel Modernisering Participatiefonds
A

an de tekst in deze tabel kunnen geen rechten ontleend w
orden.

https://www.vfpf.nl/de-vrijstellingsregeling-na-de-modernisering-pf
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De werkgever moet door een dik reglement en een grote vragenboom 
heen om te weten welke indieningsgrond van toepassing is op de situatie. 
Bovendien moet werkgever alle gegevens in de vragenboom zelf invullen. 

De werkgever kan kiezen om een korte vragenboom te doorlopen of kan 
direct het juiste artikel aankruisen dat van toepassing is. Alle informatie die 
Pf al van de uitkeringsinstantie heeft gekregen, staat vooringevuld. 

Tijdens het indienen van een vergoedingsverzoek kan de werkgever 
tussentijds geen gegevens of documenten opslaan. Als de werkgever één 
scherm teruggaat in het proces, verdwijnt eerder ingevoerde informatie.

In het nieuwe portaal Mijn Pf kan de werkgever tijdens het indienen van een 
verlagingsverzoek de ingevulde informatie tussentijds opslaan. Pf kan deze 
concepten niet zien. Ook vult Pf zoveel mogelijk gegevens vooraf in.

Financiële afhandeling

Voor ieder ontslag moet de werkgever een vergoedingsverzoek indienen. Als 
er een uitkering ontstaat betaalt Pf de rekening van UWV en WWplus vooruit. 
Pf stuurt daarna alleen een rappelbrief aan de werkgever als die nog geen 
vergoedingsverzoek heeft ingediend.

Pf betaalt de rekening van UWV en WWplus vooruit en stuurt daarna een 
notificatiemail naar de werkgever dat er uitkeringskosten zijn ontstaan. De 
werkgever kan vanaf dat moment in portaal Mijn Pf een verzoek tot verlaging 
van de eigen bijdrage indienen of direct aangeven geen verzoek in te dienen. 

Wanneer 100% van de uitkeringskosten voor rekening van de werkgever komt, 
stuurt het Pf de rekening door naar DUO. Die brengt het bedrag vervolgens 
in mindering op de rijksbekostiging van de werkgever. Daardoor heeft de 
werkgever geen goed overzicht van de uitkeringskosten die verrekend 
worden.

Pf heeft de financiële afhandeling zelf in beheer. DUO vervult hierbij geen 
rol meer, de kosten worden niet meer verrekend via de rijksbekostiging. De 
werkgever krijgt maandelijks via het portaal Mijn Pf een nota voor de eigen 
bijdrage in de uitkeringskosten (50% of 10%). Zodra er een nota klaarstaat, 
krijgt de werkgever daarvan een notificatie per e-mail.

Er zijn 2 beschikkingen: 1 van Pf (toegewezen of afgewezen; dus 100% 
of 0%) en 1 van Duo (de hoogte van de lumpsum en de te verrekenen 
uitkeringskosten).

De werkgever ontvangt via Mijn Pf de beschikking van Pf: de vaststelling van 
de hoogte van de eigen bijdrage aan de uitkeringskosten. Kort daarop volgen 
de maandelijkse nota’s via Mijn Pf. 

Zichtbaarheid van en toegang tot informatie 

De werkgever heeft in het huidige Werkgeverportaal Pf geen actueel inzicht 
in de uitkeringen en betalingen.

Binnen een paar dagen nadat Pf de bestanden van uitkeringen en betalingen 
van de uitkeringsinstanties heeft ontvangen, zijn de gegevens inzichtelijk in 
het nieuwe portaal Mijn Pf.

De werkgever heeft geen overzicht van de kosten die DUO inhoudt; de 
verrekende kosten van een uitkering staan niet overzichtelijk op één plek. 
Deze worden namelijk maandelijks via de Ofb door DUO verrekend. Ook staat 
op de Ofb vooral informatie over de rijksbekostiging, wat de overzichtelijkheid 
niet ten goede komt.

Alle nota’s voor de totale uitkeringskosten die een werkgever maandelijks 
moet betalen staan overzichtelijk en digitaal in het portaal Mijn Pf. Deze 
nota’s gaan alleen over de in rekening gebrachte eigen bijdrage aan 
de uitkeringskosten. De totale kosten en de eigen bijdrage kosten per 
uitkeringsrecht zijn apart zichtbaar in het portaal.

OUD (was) NIEUW (wordt)

Vergoedingsverzoek indienen (vervolg)

Was-wordt tabel Modernisering Participatiefonds
A

an de tekst in deze tabel kunnen geen rechten ontleend w
orden.
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Geen inzicht vooraf vanuit DUO van de kosten die in mindering gebracht 
gaan worden op de lumpsum.

In het overzicht staat per nota de betaal- of incassodatum vermeld.

De werkgever heeft slechts een minimaal inzicht in de status van een 
vergoedingsverzoek en het dossier.

De werkgever kan altijd via het portaal Mijn Pf de status van het 
verlagingsverzoek, de documenten in het dossier, het percentage aan 
eigen bijdrage en de nota’s die in rekening gebracht worden voor de 
uitkeringskosten inzien.  
Bij een vraag kan de helpdesk meekijken.

Inloggen en indienen gebeurt met TANcodes gekoppeld aan specifieke 
telefoonnummers.

Inloggen en indienen gaat via eHerkenning, net zoals bijvoorbeeld bij UWV en 
de Belastingdienst.  

Termijnen

8 weken reactietijd op een rappelbrief. 4 weken reactietijd op de melding van een nieuwe uitkering. 
Het proces om te reageren wordt veel simpeler en niet in alle situaties hoeft 
gereageerd te worden. Na 3 weken van deze reactietijd volgt er een reminder 
als de werkgever nog geen verlagingsverzoek heeft ingediend of niet heeft 
aangegeven geen verzoek in te willen dienen.

8 weken om aanvullende informatie op te sturen. 4 weken om aanvullende informatie aan te leveren. 
Het proces om te reageren wordt veel simpeler en alles gaat digitaal via Mijn 
Pf. U ziet in het portaal precies welke informatie ontbreekt en kunt deze 
direct uploaden. De aanvulling kunt u eenmalig doen.

8 weken beslistermijn voor Pf om een vergoedingsverzoek af te handelen en 
de mogelijkheid tot 8 weken verlenging.

4 weken beslistermijn voor Pf met mogelijkheid tot 2 weken verlenging. 
Hierdoor krijgt de werkgever eerder de beschikking en is er dus eerder 
duidelijkheid. 

Aangepaste termijnen in de zomer (‘moratorium’): 
In de periode 3 weken voorafgaand aan 1e dag schoolvakantie van vroegste 
regio t/m 3 weken na laatste dag schoolvakantie van laatste regio:
• verstuurt het Pf geen beslissingen waarin een bezwaar- of beroepstermijn 

begint te lopen
• wordt de algemene reactietermijn op brieven van Pf verlengd van 8 naar 

12 weken.

Zomerstop:  
De reactietermijnen worden tijdelijk stilgezet tijdens de periode dat alle 
schoolregio’s in Nederland tegelijk zomervakantie hebben. 

PAUZE:  
Tijdens de PAUZE worden er geen beslissingen verstuurd door Pf. De PAUZE 
duurt 6 weken en begint 2 weken voordat de eerste regio zomervakantie 
krijgt. 

[ Meer info over zomerstop en PAUZE] 

OUD (was) NIEUW (wordt)

Was-wordt tabel Modernisering Participatiefonds
A

an de tekst in deze tabel kunnen geen rechten ontleend w
orden.

https://www.vfpf.nl/reactietermijnen-de-zomerperiode-volgens-het-nieuwe-reglement-pf

