
 
Onderhandelaarsakkoord SBF55 

Eind april hebben de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over de overgangsregeling 

SBF55. Na enkele stevige onderhandelsessies hebben we op vele punten een verbetering voor 

elkaar gekregen. Een verdere verbetering was niet mogelijk. Het woord is nu aan onze leden. 

Korte terugblik 

Begin februari hebben wij jullie geïnformeerd over de start van de onderhandelingen. Wij zijn gaan 

onderhandelen op basis van de reacties van leden op de inzetbrief van de werkgever. Daarna hebben 

we tijdens de ledenbijeenkomst op 19 maart jl. in Vianen een terugkoppeling gegeven over het 

tussentijdse resultaat. Niet alleen tijdens deze bijeenkomst, maar ook daarna, hebben wij vele 

reacties gekregen. Die konden wij weer gebruiken bij het vervolg van de onderhandelingen. 

Onderhandelaarsakkoord  

In de bijlage vind je het onderhandelaarsakkoord. We hebben onze uiterste best gedaan om een 

evenwichtige akkoord te bereiken dat rekening houdt met jong en oud, met de medewerkers met 

veel of weinig SB dienstjaren, met perspectief van het zware werk op korte en lange termijn. In 

onderstaande tabel geven wij de belangrijkste resultaten weer op de punten die onze leden ons 

hebben meegegeven. 

Ledenverzoek  Resultaat 

Definitie dienstjaren  Elders doorgebrachte SB jaren tellen mee (bv. Politie, 
Brandweer, Defensie, Loodsen, Luchtvaart) 

   

Heldere definitie start SB-
functie 

 Moment van aanstelling in SB-functie 

   

Meer maanden tabel   Niet gelukt, via bovengenoemde wijziging van moment van 
aanstelling is er 1 jaar bijgekomen 

   

Verschuiven peildatum  Niet gelukt; IenM is hier niet toe bereid 
   

AOW gat  Volledige compensatie van wat aan AOW wordt gemist  
   

   

Afkoop aantrekkelijker maken  Voor jongeren volle 100% tot 24 maanden, daarna forse 
afname (maar daar zal afkoop ook minder aantrekkelijk zijn) 

   

Rekening houden 0-5 
dienstjaren 

 Nieuwe toevoeging aan tabel met maanden (tot 50 jaar) en 
daarna eenmalig afkoop € 5.000 voor alle leeftijden 

   

Moeite met leeftijdscohorten  Vervangen door geboortejaren (meer geleidelijkheid) 
   

Moeite met langer doorwerken 
in bezwarende functie 

 Afspraken over gezond langer doorwerken 

Helderheid over grondslag 
berekening 

 De grondslag voor de SBF-uitkering en de afkoop is de 
bezoldiging, dus salaris, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag 
en toelagen zoals onregelmatigheidstoeslag. Voor het 
berekenen van de SBF-uitkering na ontslag wordt de 
bezoldiging wordt berekend over een kalendermaand, waarop 
betrokkene op de dag voorafgaand aan zijn ontslag aanspraak 
had of bij uitoefening van zijn functie zou hebben gehad (dit is 
vastgelegd in de regeling SBF die geldt vanaf 1 april 2015). 

  



 
Zoeken naar evenwicht 

We hebben van jullie enkele heldere punten meegekregen waar wij mee aan de slag moesten. 

Sommige van die punten hebben geleid tot een wijziging in de opzet van de overgangsregeling. Dat 

hebben we bewust gedaan om de regeling zo rechtvaardig mogelijk te maken voor alle groepen die 

ermee te maken krijgen. Daarmee kunnen individuele uitkomsten in sommige gevallen minder goed 

uitpakken dan in eerdere voorstellen. Dat realiseren wij ons, maar wij hebben op collectief niveau 

geprobeerd meer evenwicht en geleidelijkheid in de voorstellen te krijgen. Wij denken dat dit met dit 

onderhandelaarsakkoord is gelukt. 

Ledenraadpleging 

Wij vragen onze leden om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Elke bond zal onder haar 

eigen leden een schriftelijke stemming houden. Dus daarover word je door je eigen bond 

geïnformeerd. Mocht dat niet gebeuren, neem dan direct contact op met je bestuurder of bond. 

Informatiebijeenkomsten 

Omdat er ongetwijfeld meer vragen zullen zijn dan wij in deze nieuwsbrief kunnen beantwoorden, 

organiseren wij een aantal informatiebijeenkomsten, waarbij we een toelichting geven op het 

bereikte resultaat en vragen zullen beantwoorden. Bij deze bijeenkomsten zijn leden en niet-leden 

van harte welkom. De bijeenkomst in Schellingwoude is nog onder voorbehoud. Ook kunnen er nog 

bijeenkomsten bijkomen. Jullie worden daarover via je bond geinformeerd. 

Vrijdag 22 mei 2015, 13.00 tot 16.00 uur, Verkeerspost Nijmegen, Winselingsedijk 100 (6541AH) 
Vrijdag 29 mei 2015, 12.00 tot 16.00 uur, Middelburg, Poelendaelsesingel, Zoommeerzaal 
Woensdag 27 mei 2015, 8.00 tot 11.00 uur, Schellingwoude, Rayonkantoor Oost, Zuider IJdijk 49 te 
Amsterdam, Schellingwoude. (Onder voorbehoud) 

De stemming sluit kort na de laatste bijeenkomst. Houdt hierover de informatie van je eigen bond 
goed in de gaten! 

Tot slot 

De SBF-regeling is complex en het vinden van een goede afweging van de verschillende belangen van 

onze achterban maakten het tot een ingewikkeld onderhandelingstraject. We hebben gezocht naar 

een evenwichtig pakket. Wij hebben onze uiterste best gedaan de belangen van alle leden zo goed 

mogelijk te behartigen. Maar wij realiseren ons ook dat niet iedereen 100% tevreden zal zijn met dit 

resultaat. Hoewel we niet alles hebben bereikt wat we wilden, is op veel punten een belangrijke 

verbetering bereikt vergeleken met de werkgeversinzet van eind 2014. Daarom leggen wij het 

onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan jullie voor. 

Het laatste woord is nu aan onze leden! 
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