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Gevangenispersoneel de pensioengat-kampioenen: 
Naar een eerlijke SBF-regeling                          
 
 
 
 
 
 
 
In gevangenissen werkt vrijwel iedereen in zware functies, zogeheten ‘Substantieel 
Bezwarende Functies’ (SBF). Daarom is het in het verleden niet verantwoord geacht om door 
te werken tot 65 jaar, maar werd gekozen voor een speciale regeling voor deze groep. Wat 
voorheen FLO heette (Functioneel Leeftijds Ontslag) is gewijzigd in de SBF-regeling.  
 
Dat deze wijziging (van FLO naar SBF) dusdanig veel verslechteringen met zich meebracht, 
bleek pas later.  
 

• Mensen waren vanaf 60 jaar aanvankelijk verplicht om te stoppen met werken 
 

• Dit gaat gepaard met een forse inkomensachteruitgang 
 

• Om dit te verzachten wordt gespaard pensioen (dat bedoeld was voor de periode ná  
65) naar voren gehaald, vanaf 63 jaar moet dat al worden aangesproken 
 

• Dit alles kost een gemiddelde SBF-er tienduizenden euro’s 
 
Al jaren wordt strijd gevoerd om deze regeling te verbeteren.1 Ook politiek gezien is deze 
kwestie inmiddels vaak aan de orde geweest. Na diverse gesprekken, de aanbieding van een 
petitie, diverse series Kamervragen, een aangenomen Kamermotie (TK 24587 nr. 470) en een 
Algemeen Overleg met de verantwoordelijk minister Blok, wordt er nu met de vakbonden 
onderhandeld over deze kwestie. Het Algemeen Overleg, waarin de Kamer aandrong op een 
spoedige oplossing, is echter al weer maanden geleden. Het Masterplan DJI, waarin een aantal 
inrichtingen zijn gesloten en veel banen verdwijnen in het gevangeniswezen, werkt hierbij 
complicerend.  
 
Een belangrijke eis, die ook is neergelegd in de Kamermotie, is steeds geweest dat mensen die 
door willen en kunnen werken, hier toestemming voor moeten krijgen, maar dan wel op een 
zodanige wijze dat de leeftijd waarop pensioengeld naar voren wordt gehaald ook op zou 
moeten schuiven. Zodat zij net als ieder ander hun pensioen pas op de pensioengerechtigde 
leeftijd moeten aanspreken.  
 
In afwachting van een aanpassing van de regeling is vorig jaar besloten, om mensen in de 
gelegenheid te stellen 208 uur per jaar extra bij te werken (vanaf 60 jaar) om aldus de 
dramatische inkomensachteruitgang te verzachten. Dit zorgt voor ‘iets minder armoede’. 
Maar de strijd tegen het verplicht eerder opeten van pensioengeld gaat door.  
 
                                                 
1 Met name door een groep van ruim 3300 SBF-medewerkers die zich verenigd hebben. Zie ook de website: 
www.sbfmoetbeter.nl  

http://www.sbfmoetbeter.nl/
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Dat deze doorwerk-regeling niet geldt voor een bepaalde lichting SBF-ers (de eerste 
slachtoffers) is al puur onrecht: leeftijdsdiscriminatie. Aldus het College voor de Rechten van 
de Mens.  Nu wordt zelfs deze gehele doorwerk-regeling afgeschaft. Als argument wordt 
aangevoerd dat het niet veilig zou zijn om mensen door te laten werken die er al een tijdje uit 
zijn. Maar feitelijk is er op dit moment sprake van boventalligheid: vanwege de grote 
reorganisatie (Masterplan) moeten er heel veel mensen uit bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) en het doorwerken kost DJI geld. Een bezuinigingsmaatregel dus, over de rug van het 
personeel.  
 
De regeling met betrekking tot het 208 uur per jaar doorwerken was slechts een 
tussenoplossing en als zodanig niet ideaal, maar het zorgde er in ieder geval voor dat er een 
kleine aanvulling kon worden verdiend op het schamele inkomen (de SBF-uitkering). Dat 
zelfs dit kleine gebaar nu om zeep wordt geholpen is een nieuwe klap in het gezicht van het 
personeel, dat zich al die jaren heeft ingezet voor een veiliger Nederland.  
 
De SP stelt de volgende eisen aan de regering om een eerlijk pensioen voor het personeel 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen te garanderen: 
  

• De mogelijkheid om door te werken (208 u/jaar) wordt niet afgeschaft maar in stand 
gehouden totdat er eindelijk een echte eerlijke SBF-regeling wordt afgesproken. Dit 
moet ook gelden voor de SBF-ers van de eerste jaren (2010 en 2011).  

 
• De regeling dat mensen in zware beroepen eerder mogen stoppen met werken, blijft in 

stand.  
 

• SBF-ers worden niet gedwongen hun pensioen naar voren te halen. Pensioen is voor 
de oude dag (na de pensioengerechtigde leeftijd), dat moet zo blijven.  

 
• Tot het bereiken van de pensioenleeftijd krijgen mensen een fatsoenlijk inkomen. Een 

korting van 30% (netto) is niet acceptabel.  
 

• Ook voor de mensen die vanaf 1/1/2010 ‘het slachtoffer’ zijn van deze regeling, moet 
een oplossing komen.  

 
• Ook voor de mensen die worden ontslagen vanwege het sluiten van gevangenissen 

moet goed worden gezorgd. Het is niet acceptabel om mensen die jaren in een zwaar 
beroep hebben gewerkt, vlak voor het bereiken van de leeftijd dat ze mogen/moeten 
stoppen met werken te ontslaan of in een herplaatsingsstatus te brengen, waardoor ze 
jaren extra zouden moeten doorwerken.  

 


