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Aanleiding 

• Bovengenoemd besluit is recent door u en de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid gecontrasigneerd.  

• Op dit besluit is een nahangprocedure van toepassing: het besluit moet 

voor 4 weken naar de Tweede Kamer worden gezonden voordat het in 

werking kan treden. 

• In verband met het reces en de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 

augustus 2022 is het van belang dat de nahangperiode spoedig aanvangt. 

• Deze nota is tevens de eindnota, daarom treft u hierbij ook het 

notadossier aan met alle beslisnota’s uit de totstandkoming van dit 

besluit. Dit zal openbaar worden gemaakt in het kader van de actieve 

openbaarmaking van beslisnota’s. 

Geadviseerd besluit 

• Ik verzoek u om de bijgevoegde nahangbrief voor de Tweede Kamer te 

ondertekenen. 

Kernpunten 

• Zodra het besluit in het Staatsblad gepubliceerd is, wordt het besluit, 

samen met het advies van de Raad van State en het nader rapport, naar 

de Tweede Kamer verzonden. 

• Op grond van artikel 194, zevende lid, van de WPO moet (artikel 4 van) 

dit besluit nahangen.  

• Het besluit mag vier werken hierna in werking treden, mits de Kamer niet 

heeft aangegeven dat de maatregel volgens hen bij wet moet worden 

geregeld.  

• Mocht dit zéér onwaarschijnlijke scenario zich voordoen, zal zo spoedig 

mogelijk een wetsvoorstel worden voorbereid.  

• De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit besluit is 1 augustus 2022. 

• Zodra de nahang is afgerond zal het inwerkingtredingsbesluit worden 

gemaakt. 

 

Toelichting 

• Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van de Wet beëindiging 

vervangingsfonds en modernisering participatiefonds.i Voor deze wet 

heeft u recent het inwerkingtredingsbesluit getekend.  

• Onderhavig besluit bevat met name technische wijzigingen.  

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 
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Nahangbrief Tweede Kamer 

Besluit participatiefonds 2022 

Advies RvS + nader rapport 

 

Intern OCW afgestemd 

FEZ, PO 

 

 



 
 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

 

 
Datum 

16 mei 2022 

 

• Zonder deze wijzigingen sluit het besluit niet meer aan de op de wet en 

kan de modernisering van het Participatiefonds (en de afschaffing van het 

Vervangingsfonds op termijn) niet goed worden doorgevoerd. 

• Op dit moment is er één Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, 

dat hangt onder de wet. Dit ontwerpbesluit splitst dit in twee besluiten: 

Besluit Vervangingsfonds en Besluit Participatiefonds. Wanneer het 

Vervangingsfonds wordt beëindigd zal het Besluit Vervangingsfonds 

vervallen. 

• Naast deze technische aanpassingen worden nog twee kleine 
aanpassingen gedaan:  

o Er wordt een nieuwe eis gesteld aan de statuten van de fondsen, 
om de interne checks and balances te waarborgen. Deze wijziging 
verandert feitelijk niets aan de (toezichts)verhouding tussen de 
minister en de fondsen. 

o In het Besluit SUWI wordt de basis voor de verstrekking van 
gegevens door het UWV aan het Participatiefonds verduidelijkt, 

naar aanleiding van de wetswijziging. Vanwege de wijziging van 
het Besluit SUWI wordt de voordracht van het besluit gedaan 
mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

• Het Vervangingsfonds (Vf) en het Participatiefonds (Pf) zijn zbo’s die 

respectievelijk een waarborg bieden voor de kosten van vervanging en 

voor werkloosheidskosten voor schoolbesturen in het primair onderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs.  

• De verplichte aansluiting bij het Vf wordt al langer als te knellend ervaren. 

De wet regelt daarom de beëindiging van de wettelijke taak van het Vf. 

Het moment van beëindiging hangt af van een akkoord daarover met de 

sociale partners.  

• De wettelijke taak van het Pf wordt nog steeds als wenselijk gezien, maar 

een vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds 

zijn nodig. De wet legt de basis voor deze vereenvoudiging en 

modernisering vanaf 2022. De kern hiervan is het drastisch terugdringen 

van het aantal vergoedingsgronden en meer (financiële) prikkels voor 

schoolbesturen om instroom in de WW te voorkomen en uitstroom te 

bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op 

de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een 
rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de 
wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds 
en modernisering participatiefonds) (Stb. 2021, 538). 
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Aanleiding 

• Eind februari 2022 heeft u ingestemd met behandeling van 

bovengenoemd besluit in de ministerraad waarna het stuk naar de Raad 

van State is verzonden voor advies.  

• Op 14 april 2022 heeft de Raad van State een ‘blanco’ advies uitgebracht; 

er zijn geen opmerkingen gemaakt (dictum A). 

• Het nader rapport en de nota van toelichting zijn gereed voor 

ondertekening. 

• Na ondertekening zullen de stukken naar het Kabinet voor de Koning 

worden gezonden. Hierna ontvangt u het besluit voor contraseign.  

• Daarna wordt het gepubliceerd in het Staatsblad en start de 

nahangperiode van 4 weken. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 

augustus 2022, tegelijk met de wet. 

Geadviseerd besluit 

• Indien u akkoord bent verzoek ik u om zowel het nader rapport als de 

nota van toelichting te ondertekenen. 

Kernpunten 

• Omdat het om een blanco advies gaat, is in het nader rapport opgenomen 

dat het advies geen aanleiding geeft tot het maken van inhoudelijke 

opmerkingen.  

• In dit stadium is geen ruimte meer voor inhoudelijke afwegingen over het 

besluit.  

Toelichting 

• Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van de Wet beëindiging 

vervangingsfonds en modernisering participatiefonds.1 Voor deze wet 

heeft u recent het inwerkingtredingsbesluit getekend.  

• Onderhavig besluit bevat met name technische wijzigingen.  

• Zonder deze wijzigingen sluit het besluit niet meer aan de op de wet en 

kan de modernisering van het Participatiefonds (en de afschaffing van het 

Vervangingsfonds op termijn) niet goed worden doorgevoerd. 

 
1 Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op 
de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een 
rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de 
wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds 
en modernisering participatiefonds) (Stb. 2021, 538). 
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Datum 

14 april 2022 

 

• Op dit moment is er één Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, 

dat hangt onder de wet. Dit ontwerpbesluit splitst dit in twee besluiten: 

Besluit Vervangingsfonds en Besluit Participatiefonds. Wanneer het 

Vervangingsfonds wordt beëindigd zal het Besluit Vervangingsfonds 

vervallen. 

• Naast deze technische aanpassingen worden nog twee kleine 
aanpassingen gedaan:  

o Er wordt een nieuwe eis gesteld aan de statuten van de fondsen, 

om de interne checks and balances te waarborgen. Deze wijziging 
verandert feitelijk niets aan de (toezichts)verhouding tussen de 
minister en de fondsen. 

o In het Besluit SUWI wordt de basis voor de verstrekking van 
gegevens door het UWV aan het Participatiefonds verduidelijkt, 

naar aanleiding van de wetswijziging. Vanwege de wijziging van 
het Besluit SUWI wordt de voordracht van het besluit gedaan 
mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

• Het Vervangingsfonds (Vf) en het Participatiefonds (Pf) zijn zbo’s die 

respectievelijk een waarborg bieden voor de kosten van vervanging en 

voor werkloosheidskosten voor schoolbesturen in het primair onderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs.  

• De verplichte aansluiting bij het Vf wordt al langer als te knellend ervaren. 

De wet regelt daarom de beëindiging van de wettelijke taak van het Vf. 

Het moment van beëindiging hangt af van een akkoord daarover met de 

sociale partners.  

• De wettelijke taak van het Pf wordt nog steeds als wenselijk gezien, maar 

een vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds 

zijn nodig. De wet legt de basis voor deze vereenvoudiging en 

modernisering vanaf 2022. De kern hiervan is het drastisch terugdringen 

van het aantal vergoedingsgronden en meer (financiële) prikkels voor 

schoolbesturen om instroom in de WW te voorkomen en uitstroom te 

bevorderen. 
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Aanleiding 

• Twee weken geleden heeft u ingestemd met het aanbieden van dit 

ontwerpbesluit aan de CWIZO. Tijdens de behandeling op 14 februari in 

de CWIZO is het ontwerpbesluit als hamerstuk behandeld. 

• Eind 2021 is de Wet beëindiging vervangingsfonds en modernisering 

participatiefonds in het Staatsblad gepubliceerd.1 De beoogde 

inwerkingtredingsdatum voor het deel dat de modernisering van het 

Participatiefonds regelt is 1 augustus 2022. Naar aanleiding hiervan moet 

ook een amvb worden gewijzigd. Dat is onderhavig ontwerpbesluit, dat 

ook op 1 augustus in werking moet treden. 

• U ontvangt deze nota in verband met aanbieding van dit ontwerpbesluit 

aan de Ministerraad van 25 februari. Op 18 februari dienen hiervoor de 

stukken bij AZ te zijn aangeleverd. 

• Gaat u akkoord met het aanbieden van dit  besluit aan de 

Ministerraad?   

Geadviseerd besluit 

• Indien u akkoord bent, wilt u dan het Ministerraadformulier 

ondertekenen? 

Kernpunten 

• Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van bovengenoemde wet. Het bevat 

met name technische wijzigingen.  

• Zonder deze wijzigingen sluit het besluit niet meer aan de op de wet en 

kan de modernisering van het Participatiefonds (en de afschaffing van het 

Vervangingsfonds op termijn) niet goed worden doorgevoerd. 

• Op dit moment is er één Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, 

dat hangt onder de wet. Dit ontwerpbesluit splitst dit in twee besluiten: 

Besluit Vervangingsfonds en Besluit Participatiefonds. Wanneer het 

Vervangingsfonds wordt beëindigd zal het Besluit Vervangingsfonds 

vervallen. 

• Naast deze technische aanpassingen worden nog twee kleine 
aanpassingen gedaan:  

 
1 Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op 
de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een 
rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de 
wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds 
en modernisering participatiefonds) (Stb. 2021, 538). 

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

 

 

Datum 

11 februari 2022 

Referentie 

31410229 

Bijlagen 

Ministerraadformulier & concept-

amvb 
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Datum 

11 februari 2022 

 

o Er wordt een nieuwe eis gesteld aan de statuten van de fondsen, 

om de interne checks and balances te waarborgen. Deze wijziging 

verandert feitelijk niets aan de (toezichts)verhouding tussen de 
minister en de fondsen. 

o In het Besluit SUWI wordt de basis voor de verstrekking van 
gegevens door het UWV aan het Participatiefonds verduidelijkt, 
naar aanleiding van de wetswijziging. 

Toelichting 

Toelichting Vervangingsfonds en Participatiefonds 

• De Stichting Vervangingsfonds & Bedrijfsgezondheidszorg voor het 

Onderwijs (Vf) voert de wettelijke taak uit om een waarborg te bieden 

aan schoolbesturen voor de kosten die scholen maken voor de vervanging 

van ziek onderwijspersoneel. Werkgevers in het po zijn verlicht 

aangesloten bij het fonds en dragen premie af, in ruil daarvoor kunnen zij 

hun vervangingskosten declareren.  

• Vanuit het veld leefde de wens al langer om het Vf op te heffen, en ieder 

jaar zijn er meer besturen die eigen risicodrager worden voor de 

vervangingskosten. Daarom is met deze wet gehoor gegeven aan de wens 

tot opheffing. 

• De Stichting Participatiefonds (Pf) voert ook een wettelijke waarborgtaak 

ten behoeve van schoolbesturen uit, in dit geval voor de kosten van 

werkloosheidsuitkeringen aan ex-werknemers. Werkgevers in het po 

dienen deze als eigenrisicodrager in beginsel zelf te betalen, maar onder 

voorwaarden kunnen zij deze declareren bij het Pf. Werkgevers zijn op 

basis van de wet verplicht aangesloten bij het Pf. 

• De modernisering van het Pf houdt kort gezegd in dat er meer prikkels 

voor schoolbesturen komen ter beheersing van lopende en nieuwe 

werkloosheidskosten. Tegelijkertijd wordt de systematiek voor de 

declaratie eenvoudiger en zal DUO niet langer de werkloosheidskosten, 

die schoolbesturen volgens het reglement van het Pf voor eigen rekening 

moeten nemen, met de bekostiging verrekenen. Daarnaast wordt het re-

integratiebeleid van het Pf vernieuwd en als wettelijke taak in de WPO en 

WEC expliciet gemaakt. Er komt meer aandacht voor de rol van 

werkgevers en het Pf in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. 

Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-

benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of 

buiten het onderwijs. Dit is in bovengenoemde wet geregeld. 

• Het Vf had ook tot taak om schoolbesturen te ondersteunen bij beleid 

gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Dit is de Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). Deze taak wordt bij het Pf 

ondergebracht als wettelijke taak. 

 

Politieke toelichting 
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Datum 

11 februari 2022 

 

• Vanwege de wijziging van het Besluit SUWI wordt de voordracht van het 

besluit gedaan mede namens de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Zij is akkoord met aanbieding aan de Ministerraad. 

 

Vervolg 

• Na de MR gaat het ontwerpbesluit naar de Koning en wordt het naar de Raad 

van State gezonden voor advies. Dit duurt gemiddeld twee/drie maanden. 

• Hierop wordt als reactie een nader rapport geschreven.  

• Daarna wordt het besluit in het Staatsblad gepubliceerd en wordt het naar de 

Tweede Kamer gezonden in het kader van nahang.  

• De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 augustus. 
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Aanleiding 

• Eind 2021 is de Wet beëindiging vervangingsfonds en modernisering 

participatiefonds in het Staatsblad gepubliceerd.1 Deze wet treedt, met 

betrekking tot de modernisering van het Participatiefonds, bij een nog te 

maken inwerkingtredingsbesluit, op 1 augustus as in werking.  

• Naar aanleiding hiervan moest ook een amvb worden gewijzigd. Dat is 

onderhavig ontwerpbesluit, dat daarom ook op 1 augustus in werking 

moet treden. 

• Met het oog op de procedure tot vaststelling van dit besluit ontvangt deze 

nota in verband met aanbieding aan de CWIZO van 14 februari. De 

stukken hiervoor moeten op 4 februari zijn aangeleverd. 

• De vraag aan u is: gaat u akkoord met de start van het 

ministerraadtraject, te beginnen met de aanbieding van het 

ontwerpbesluit aan de CWIZO?  

Geadviseerd besluit 

• Akkoord met de start van het ministerraadtraject voor dit ontwerpbesluit, 

te beginnen met de aanbieding van het ontwerpbesluit aan de CWIZO. 

Kernpunten 

• Bovengenoemde wet regelt dat de wettelijke waarborgtaak van het 
Vervangingsfonds (Vf) op termijn wordt beëindigd,2 en het 

Participatiefonds (Pf) wordt met deze wet gemoderniseerd.  
• Onder deze wet hangt een amvb (het Besluit vf/pf). Dit besluit moet 

worden gewijzigd naar aanleiding van deze wet. Dit betreffen met name 
technische, niet-inhoudelijke, wijzigingen.  

• Onderhavig ontwerpbesluit stelt het nieuwe Besluit Participatiefonds vast. 
Dit zijn regels die alleen maar gaan over het Pf en hiervoor waren 
opgenomen in het Besluit vf/pf. Daarnaast wijzigt dit ontwerpbesluit het 
(oude) Besluit vf/pf zodanig dat het slechts regels stelt over het Vf.  

• Er zijn straks dus 2 amvb’s: een Besluit Participatiefonds en een Besluit 
Vervangingsfonds (voorheen Besluit vf/pf). Laatstgenoemd besluit zal 
vervallen als het Vervangingsfonds wordt beëindigd. 

 
1 Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op 
de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een 
rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de 
wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds 
en modernisering participatiefonds) (Stb. 2021, 538). 
2 Met het Vf en het Pf worden hierover door beleid gesprekken gevoerd. De beoogde datum 

is 1 januari 2024. 
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Zaken 

Van 
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Datum 

26 januari 2022 

 

• Naast deze technische wijzigingen wordt een wijziging doorgevoerd met 
betrekking tot de goedkeuring van de statuten, ter waarborging voor de 

interne checks and balances. Deze wijziging verandert feitelijk niets aan 
de (toezichts)verhouding tussen de minister en het bestuur. 

• Tot slot wordt in het Besluit SUWI de basis voor de verstrekking van 
gegevens door het UWV aan het participatiefonds verduidelijkt.  

Toelichting 

Toelichting Vervangingsfonds en Participatiefonds 

• De Stichting Vervangingsfonds & Bedrijfsgezondheidszorg voor het 

Onderwijs (Vf) voert de wettelijke taak uit om een waarborg te bieden 

aan schoolbesturen voor de kosten die scholen maken voor de vervanging 

van ziek onderwijspersoneel. Werkgevers in het po zijn verlicht 

aangesloten bij het fonds en dragen premie af, in ruil daarvoor kunnen zij 

hun vervangingskosten declareren. 

• Vanuit het veld leefde de wens al langer om het Vf op te heffen, en ieder 

jaar zijn er meer besturen die eigen risicodrager worden voor de 

vervangingskosten. Daarom is met deze wet gehoor gegeven aan de wens 

tot opheffing. 

• De Stichting Participatiefonds (Pf) voert ook een wettelijke waarborgtaak 

ten behoeve van schoolbesturen uit, in dit geval voor de kosten van 

werkloosheidsuitkeringen aan ex-werknemers. Werkgevers in het po 

dienen deze als eigenrisicodrager in beginsel zelf te betalen, maar onder 

voorwaarden kunnen zij deze declareren bij het Pf. Werkgevers zijn op 

basis van de wet verplicht aangesloten bij het Pf. 

• De modernisering van het Pf houdt kort gezegd in dat er meer prikkels 

voor schoolbesturen komen ter beheersing van lopende en nieuwe 

werkloosheidskosten. Tegelijkertijd wordt de systematiek voor de 

declaratie eenvoudiger en zal DUO niet langer de werkloosheidskosten, 

die schoolbesturen volgens het reglement van het Pf voor eigen rekening 

moeten nemen, met de bekostiging verrekenen. Daarnaast wordt het re-

integratiebeleid van het Pf vernieuwd en als wettelijke taak in de WPO en 

WEC expliciet gemaakt. Er komt meer aandacht voor de rol van 

werkgevers en het Pf in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. 

Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-

benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of 

buiten het onderwijs. Dit is in bovengenoemde wet geregeld. 

• Het Vf had ook tot taak om schoolbesturen te ondersteunen bij beleid 

gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Dit is de Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). Deze taak wordt bij het Pf 

ondergebracht als wettelijke taak. 

 

Politieke toelichting 

• Vanwege de wijziging van het Besluit SUWI wordt de voordracht van het 

besluit gedaan mede namens de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.  
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Aanleiding 

 

Het wetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds (Vf) en modernisering 

Participatiefonds (Pf) (TK 19/20, 35 400) wordt – hopelijk – begin 2021 door de 

Tweede Kamer plenair behandeld. De nadere uitwerking van het wetsvoorstel op 

AMvB-niveau wordt nu in gang gezet zodat het besluit op dezelfde datum als het 

wetsvoorstel in werking kan treden. Het conceptbesluit is nu gereed voor de 

internetconsultatie.  

 

Kernpunten 

 

• Het Besluit Pf 20xx zorgt ervoor dat het Besluit Vf/Pf feitelijk wordt 

ontvlochten zodat er een regeling voor het Pf (Besluit Pf 20xx) en een 

regeling voor het Vf (Besluit Vf 20xx) ontstaat. 

• In het Besluit Pf 20xx wordt de regeling voor het Pf geactualiseerd op basis 

van de gewijzigde wetgeving. In het Besluit Vf 20xx wordt geregeld dat deze 

AMvB vervalt als de wettelijk verplichte aansluiting van po-besturen bij het Vf 

wordt beëindigd. 

• Daarnaast is het noodzakelijk de grondslag in genoemd wetsvoorstel op het 

onderdeel gegevensuitwisseling tussen het UWV en het Pf te verwerken in het 

Besluit SUWI1. Omdat hier sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, 

vindt de internetconsultatie plaats. 

• Planning is om de consultatie voor het kerstreces 2020 te starten voor de 

duur van 6 weken.  

• Het besluit wordt uiteindelijk ook ondertekend door de bewindspersoon vanuit 

SZW, als verantwoordelijk vakminister voor het besluit SUWI. 

 

Beslispunten 

 

Bent u akkoord met het aanbieden van dit concept-besluit voor openbare 

internetconsultatie?  

 

 
1 Besluit van 20 december 2001 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur 
ter uitvoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 

Primair Onderwijs 

Van 

 

 

 
Datum 

09 december 2020 

Referentie 

26260437 

Bijlagen 

Conceptbesluit 
 

Kopie voor 

 
 

Reeds afgestemd met 

WJZ, FEZ-arbeidszaken 

Afstemming externen: SZW, 

BZK, UWV en Vf/Pf 

Aantal pagina’s 
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Datum 

09 december 2020 

 

 

 

Toelichting 

 

Besluit Vf/Pf 

• Omdat de wijzigingen met betrekking tot het Vf op een ander moment in 

werking treden dan die voor het Pf, worden de wijzigingen in de AMvB in twee 

afzonderlijke besluiten ondergebracht. Op deze manier wordt het besluit Vf/Pf 

ontvlochten. 

• In beide besluiten wordt een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de 

goedkeuring van de statuten, als waarborg voor de interne checks and 

balances. Het Vf en het Pf hebben geen Raad van Toezicht. In dit besluit 

wordt uitvoering gegeven aan het Gemeenschappelijk normenkader voor 

financieel beheer, verantwoording en intern toezicht (FIN, 2013).2 Dit door de 

statutaire verplichting dat door het Vf- resp. Pf- bestuur een onafhankelijke 

commissie voor intern (financieel) toezicht wordt ingesteld.  

• Op het moment dat de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vf 

wordt beëindigd, vervalt het Besluit Vf. 
 

Besluit SUWI 

• In het Besluit SUWI wordt de wettelijke basis voor de verstrekking van 

uitkeringsgegevens door het UWV aan het Pf ten behoeve van de wettelijke 

taken in verband met de waarborg, het betalen en verrekenen van de 

uitkeringen en de re-integratie, vastgelegd.  

• De verwijzing naar het Vf wordt uit het Besluit SUWI verwijderd met ingang 

van het moment dat de wettelijke waarborgtaak van het Vf wordt beëindigd. 

 

 

 
2 Bijlage 1, p. 3, voetnoot 5, bij Kamerstukken II 2013/14, 33822, nr. 1. 


