
Raadpleging van de leden over wat we dan concreet willen, heeft het 

volgende opgeleverd: Vrijwel een ieder is er van overtuigd dat we de oude 
FLO-regeling niet meer terug kunnen halen. Daarom gaat de groep – 
evenals de bonden – uit van het vertrekpunt dat 3 jaar verlof het maximaal 

haalbare is. Wat nu door de SBF-groep wordt beoogd is dat de SBF-
gerechtigden twee jaar langer doorwerken en daarna met SBF-verlof gaan. 
Doorwerken moet – in tegenstelling tot nu – dus een opschortende 

werking van het SBF-verlof tot gevolg hebben. Tijdens het verlof moeten 
er geen uitkeringen meer komen van 73 % netto en lager, maar dient de 
uitkering 80 + % netto te bedragen. Een ieder behoeft in deze voorstellen 

vervolgens zijn pensioen niet voortijdig, niet vóór zijn 65ste jaar, aan te 
spreken.  

Voor hen, die dat willen, moet het mogelijk blijven om met hun 60ste met 
verlof te gaan. Ook voor hen dient dan te gelden dat zij gedurende het 
verlof een uitkering krijgen van 80+ % netto. Daar dient direct voor alle 

duidelijkheid aan te worden toegevoegd dat, ook al mag je vervolgens 
gedurende de verlofperiode een aantal uren/diensten werken ( is een 
mogelijkheid die is genoemd) waarbij je weer de 100 % netto nadert, je 

vanaf je 63ste – je gaat dan met ontslag – van je pensioen moet gaan 
leven. 

Het bovenstaande dient met terugwerkende kracht, vanaf de 
ingangsdatum van de nieuwe SBF-regeling (zijnde 1 januari 2010) herzien 
te worden en daarmee gelden voor alle SBF-ers vanaf die datum en de 

toekomstige SBF-ers. Daarbij voert de groep aan dat de bereidheid om 
twee jaar door te werken een substantiële bijdrage van de SBF-ers 
betekent, om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat er de komende jaren sprake is van 
voldoende vacatures om dit doorwerken mogelijk te maken. Een paar jaar 

doorwerken past ook in het algemene overheidsbeleid. Wij vinden dat wij 
bij de werkgever mogen rekenen op zorg en respect voor de doelgroep 
alsmede erkenning voor bewezen diensten. Dat de door de groep 

aangedragen alternatieven wellicht tot meerkosten leidt, is dan een 
uitvloeisel van het realiseren van deze beginselen. Wij vinden dat onze 
werkgever voor die meerkosten dient te staan, zoals een goed werkgever 

betaamt 

De groep voelt het als een opdracht om het voor eens en altijd goed te 

regelen; ook voor die duizenden die de komende jaren gedwongen van de 
regeling gebruik moeten maken. 

 


