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Nieuwsbrief bijeenkomst substantieel bezwarende functies 29 maart 
 
 
Beste leden, 
 
Op de 29 maart hebben de gezamenlijke vakbonden een bijeenkomst in Utrecht 
georganiseerd over substantieel bezwarende functies. Abvakabo FNV bestuurder 
Jan Willem Dieten gaf daar een presentatie over de achtergrond van de huidige 
regeling, de inhoud van deze regeling en gaf antwoord op uiteenlopende vragen. In 
deze nieuwsbrief leest u in het kort de inhoud van de presentatie en de antwoorden 
op de vragen uit de zaal. 
 
Achtergrond van de regeling 
De VUT en FPU werden afgeschaft ondanks de vakbondsacties in 2004. De 
werkgever wilde ook de substantieel bezwarende functies afschaffen, in navolging 
van afschaffing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De gezamenlijke bonden 
hebben zich hier met succes tegen verzet. Uit de onderhandelingen die volgden zijn 
twee nieuwe regeling voortgekomen die betrekking hebben op DJI, namelijk; 
 

1. De nieuwe SBF-uitkering 
Gezond, fit en weerbaar (iets) langer doorwerken in een werkbare functie. 
 
De voornaamste verschillen met de ‘oude’ regelingen: 

• De FPU wordt afgeschaft voor alle ambtenaren geboren na 1950.  
• De uittredingsleeftijd wordt geleidelijk (2010 – 2025) verhoogd naar 

60 jaar en 8 maanden (gebaseerd op geboortedatum). 
• Geen FPU met een toeslag van DJI, maar eerst SBF-verlof met een 

uitkering van DJI en daarna SBF-ontslag. De periode van SBF-
ontslag tot aan de pensioenleeftijd wordt gefinancierd met het 
opgehoogde deel van het ouderdomspensioen ABP.  

• In deze regeling is een bruto garantie van 80% van het salaris 
afgesproken voor de gehele periode (vanaf het SBF-verlof tot aan de 
pensioenleeftijd). 

• Voor meer informatie kunt u de folder “Regeling voor de uitkering bij 
ontslag uit een SBfunctie” opvragen bij gvandis@abvakabo.nl 

 
2. Tweede carrière na een substantieel bezwarende functie 

Medewerkers tussen hun 8e en 12e DJI dienstjaar in een SB functie de 
mogelijkheid bieden om een nieuwe carrière te starten om zo gezond hun 
65e te halen. Uitgewerkt in “Arrangementen tweede carrière na SB-functies 
bij DJI”.  

  
Er zijn drie arrangementen: 

A. Volledige begeleiding naar nieuwe baan, opleiding, 
inkomensgarantie, geen loopbaanpremie 

B. Opleiding gericht op nieuwe baan, SBF loopbaanpremie verminderd 
met opleidingskosten, geen inkomens- en baangarantie 

C. Volledige SBF loopbaanpremie, geen opleiding, geen inkomens- en 
baangarantie. 
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Welke problemen komen we nu tegen en wat gaan de gezamenlijke bonden 
hieraan doen? 
 

1. Je mag niet genoeg extra pensioen naar voren halen om in het tweede deel 
van je SBF-periode aan bruto 80% te komen.  
Op dit moment wordt overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties om een oplossing voor dit probleem te vinden. 
Zowel de werkgever als de gezamenlijke bonden zoeken naar een oplossing 
waarin de 80% bruto garantie gehaald wordt. 
 

2. In 2010 heeft DJI onterecht een ZVW-toeslag (Zorgverzekeringswet) 
gegeven. DJI heeft niet teruggehaald wat teveel was uitbetaald, maar heeft 
dit in 2011 gecorrigeerd. Dat wil zeggen, vanaf 2011 voeren ze het 
gewijzigde landelijke beleid correct uit. Dit leidt echter tot een netto 
verslechtering voor mensen geboren in 1950. 
De Zorgverzekeringswet is een wettelijke regeling die niet met de bonden, 
maar in de Tweede Kamer is afgesproken. De zorgverzekeringswet heeft 
gevolgen voor het netto-inkomen, dat wil zeggen dat de bruto-garantie van 
80% die is afgesproken wel in stand blijft. Deze achteruitgang van het netto 
inkomen kunnen de gezamenlijke bonden niet oplossen. 
 

3. De vraag of op de SBF uitkering de groene of de witte tabel moet worden 
toegepast. 
De groene tabel moet worden toegepast, want deze is verplicht voor alle 
uitkering uit vroeger arbeid. Alleen de verlofvormen uit de ‘Wet arbeid en 
zorg’ vallen onder de witte tabel. SBF verlof valt niet onder de Wet arbeid en 
zorg. Net als bij vraag 2 gaat het hier om een regeling die niet met de 
gezamenlijke bonden, maar in de Tweede Kamer is afgesproken.  
 

4. Proportionele jubileumgratificatie wordt niet toegekend tijdens het SBF 
verlof.  
De bonden gaan alles op alles zetten om de gratificatie te behouden voor 
mensen die met SBF verlof gaan. 

 
5. Medewerkers krijgen geen goede voorlichting over de hoogte van hun 

inkomen bij SBF verlof. 
De bonden gaan zich bij DJI hard maken voor duidelijkheid over de hoogte 
van je inkomen nadat je met SBF-verlof gaat. Zodat je voordat je met SBF-
verlof gaat weet wat de hoogte van je inkomen wordt. 
 

6. Over de arrangementen A en B in de tweede carrièreregeling bestaat nog 
teveel onduidelijkheid en DJI doet te weinig om deze onduidelijkheden weg 
te nemen. 
Ook hiervoor maken de bonden zich hard aan de diverse overlegtafels. DJI 
moet serieus werk maken van de arrangementen A en B. Heb je interesse in 
een van de arrangementen, neem dan voor informatie ook contact op met je 
eigen bond. 

 
Tenslotte gaan de bonden inzetten op vrijwillig gebruik, in plaats van verplicht, van 
SBF-verlof/ontslag door DJI. Zodra meer bekend is over nieuwe afspraken met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen de bonden een 
nieuwe bijeenkomst beleggen waarin u opnieuw geïnformeerd wordt.  
 


