
 

 

 

Eindelijk een nieuwe SBF-regeling! 

Vandaag hebben de vakbonden met Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over 

een nieuwe regeling voor substantieel bezwarende functies. Met deze nieuwe regeling worden de 

problemen van de huidige regeling opgelost. 

Met Veiligheid en Justitie hebben we afgesproken dat SBF-medewerkers die getroffen worden door 

reorganisaties, de SBF regeling kunnen combineren met de vertrekstimuleringsregeling van het 

VWNW-beleid. 

Ten slotte ontvangen DJI-medewerkers die in 2010, 2011 en eerste helft 2012 met SBF-verlof zijn 

gegaan, twee netto SBF uitkeringsmaanden. 

De vakbonden leggen het akkoord met BZK en VenJ positief voor aan onze achterban. 

Belangrijkste afspraken 

De nieuwe SBF-regeling kent een uitkeringsperiode van 26 maanden voor medewerkers geboren in 

1965 en later. Deze periode loopt op tot maximaal 34 maanden voor medewerkers die geboren zijn 

in 1950. De uitkeringshoogte is 80% van de bruto bezoldiging. Deze uitkering kan de SBF-er inzetten 

zonder zijn pensioen aan te hoeven spreken. 

Het wordt mogelijk om de SBF-periode in deeltijd in te zetten. Omdat het huidige overgangsrecht 

niet meer voldeed, hebben we een goed nieuw overgangsrecht weten af te spreken. 

Medewerkers die vóór 1 januari 2013 met SBF-verlof zijn gegaan, konden niet doorwerken om de 

verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen. Zij krijgen daarom een compensatie van 70% van het 

minimumloon voor iedere maand dat de AOW-leeftijd is verhoogd. Dit geldt uiteraard ook voor 

medewerkers die al met pensioen zijn. 

De positie waarin medewerkers verkeerd hebben die in 2010, 2011 en eerste helft 2012 zonder 

duidelijk voorlichting met SBF-verlof zijn gegaan, is indringend besproken. Wij hebben voor deze 

medewerkers weten af te spreken dat zij twee netto SBF uitkeringsmaanden krijgen. 

De nieuwe SBF-regeling en bovenstaande afspraken zijn van toepassing op medewerkers die in de 

huidige SBF60 regeling zitten. Er zijn ook functies waarvoor een ontslagleeftijd van 55 jaar geldt 

(SBF55). Voor medewerkers die vanaf 1 april 2015 instromen in deze functie, zal de nieuwe SBF 

regeling gaan gelden. Voor huidige medewerkers gaan de vakbonden met Infrastructuur en Milieu 

(IenM) een overgangsregeling afspreken. Tot die tijd blijft de huidige SBF55 regeling voor deze 

medewerkers van kracht. 

ABVAKABO FNV, Ambtenarencentrum, CNV Publieke Zaak en CMHF leggen dit 

onderhandelaarsakkoord positief voor aan onze leden. De onderhandelaars vinden dat een goed 

pakket is afgesproken. Er is nu een degelijke, toekomstvaste regeling die recht blijft doen aan het 

bezwarende karakter van de functie. Het woord is nu aan onze leden. De vakbonden gaan de 

komende weken hun leden verder informeren en hun mening vragen. 

 


