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Onderwerp Overgangsrecht / -regeling SBF 55

Geachte heer Wulms, beste Peter

Zoals u bekend, is in juli 2014 de “Uitvoering akkoord sector Rijk met betrekking
tot substantieel bezwarende functies” in de Staatscourant gepubliceerd. In de
publicatie is met betrekking tot de overgang voor SB-functies met een
uittreedleeftijd van 55 jaar neergelegd, dat deze in het Georganiseerd Overleg van
het ministerie van I&M zal worden afgesproken.

Binnen het ministerie van IenM betreft het - zoals in de volksmond bekend — de
functies van ‘JTS-operators bij RWS VWM en de Inspecteur vliegers bij de ILT.

Inmiddels zijn er tussen een afvaardiging van de vakcentrales en het Departement
verkennende gesprekken gevoerd.

Van werkgeverszijde heeft dit geresulteerd in de volgende inzet.

Overgangsregeling voor SB 55+ functie

De voorgestelde overgangsregeling houdt rekening met twee aspecten. Ten eerste
is de leeftijd van de medewerker die een SB-functie uitoefent van belang en ten
tweede de periode die een medewerker in een SB-functie heeft doorgebracht.

In de afbouw is ook specifiek gekeken naar de leeftijdsopbouw van de twee
groepen medewerkers. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de
voorgestelde overgangsregeling

• Van medewerkers geboren na 1974 is het reëel ervan uit te gaan dat zij
onder de reguliere regeling gaan vallen

• Bij de berekening van het aantal dienstjaren wordt uitgegaan van de
peildatum 1 april 2015, de datum waarop de regeling voor SB-functies
met uittreedleeftijd van 55 jaar wordt beëindigd. Onder dienstjaren wordt
in dit geval verstaan, de jaren doorgebracht in een SB-functie;

• Gedurende de eerste helft is sprake van een uitkering van 80% en
gedurende de tweede helft is dit 70%;

• Vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar kan de uitkering worden
ingeroepen; de medewerker heeft dus de vrije keuze om dit direct bij 55
jaar te doen of op een later moment;
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• parttime uittreden is mogelijk waarbij de medewerker wel minimaal 50%
in dienst moet blijven.

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is de onderstaande tabel
opgesteld. In deze tabel wordt weergegeven op hoeveel maanden SBF uitkering
een medewerker in de overgangssituatie recht heeft. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt naar dienstjaren (hoe meer dienstjaren, des te meer maanden uitkering)
en naar leeftijd (hoe ouder, des te meer maanden uitkering).

Tabel 1

Dienstjaren 5 tot 10 10 tot 15 15 tot 20 20 of meer

geboortejaar

1960 120 120 120 120

1961 120 120 120 120

1962 119 120 120 120

1963 111 116 120 120

1964 103 108 113 118

1965 95 100 105 110

1966 89 94 99 104

1967 83 88 93 98

1968 77 82 87 92

1969 71 76 81 86

1970 65 70 75 80

1971 59 64 69 74

1972 53 58 63 68

1973 47 52 57 62

1974 41 46 51 56

Overgangsmaatregel bij vervallen van SB-status

Om voor de overgangsmaatregel bij vervallen van de SB-status in aanmerking te
komen worden de volgende eisen gesteld. De medewerker dient op het moment
dat de functie komt te vervallen 5 jaar onafgebroken de SB-functie te hebben
vervuld. Daarnaast moet de medewerker tot zijn uittreden werkzaam blijven in
zijn voormalige SB-functie.

De onderstaande tabel wordt gehanteerd, er wordt een lineaire relatie gelegd
tussen het aantal jaar dat de medewerker in de SB-functie heeft gewerkt en het
aantal maanden dat hij een uitkering tegen 75°k krijgt.

Indien de SB status vervalt, kunnen medewerkers in actieve dienst geen rechten
meer doen gelden op de in tabel 1 genoemde regeling. Voor medewerkers die op
het moment van afschaffen SB status al gebruik maken van de huidige regeling of
de regeling genoemd in tabel 1 veranderd er niets.
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Tabel 2
Bij het afschaffen van de SB status heeft men recht op een SBF uitkering
gedurende een aantal maanden, welke afhankelijk is van het aantal dienstjaren in
een SB functie.
Aantal jaren aaneengesloten in SB-functie In maanden en SBF uitkering.
26 of meer 52
25 50
24 48
23 46
22 44
21 42
20 40
19 38
18 36
17 34
16 32
15 30
14 28
13 26
12 24
11 22
10 20
9 18
8 16
7 14
6 12
5 10

Bij minder SBF jaren dan 5 heeft men geen rechten opgebouwd.
Indien de SB van de functie komt te vervallen en men de leeftijd van 53 jaar of
ouder heeft bereikt op de datum waarop de SB functie vervalt, dan heeft men
recht op een leeftijdstoeslag in de SBF uitkering. Deze leeftijdstoeslag komt
bovenop de in maanden aangegeven SBF uitkering in tabel 2.

In tabel 3 is de leeftijdstoeslag weergegeven.

Tabel 3

Leeftijd in jaren Leeftijdstoeslag in maanden
53 3
54 6
55 9
56 12
57 15
58 18
59 21
60 24
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Daarnaast kan ik u meedelen dat mevrouw Bijsterbosch (stafdirecteur HRMO bij
RWS) bereid is gevonden de reeds geplande technische overleggen in januari en
februari voor te zitten. /

/

/
/
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De SE

Drs. S.
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