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Wie bij de overheid werkt en een substantieel 
bezwarende functie (SBF) heeft, moet op zijn 
of haar zestigste stoppen met werken. Een 
jaar of vier geleden bleek dat de bestaande 
SBF-regeling tot grote problemen leidde. Het 
gedwongen vervroegde pensioen, het zo-
geheten SBF-verlof, betekende meteen een 
flinke achteruitgang in inkomen. En, nog 
erger, de vergoeding houdt op na drie jaar. 
De SBF’ers die voor de bescherming van hun 
gezondheid eerder moesten stoppen met 
werken, moesten twee jaar zien te overbrug-
gen. Het aanspreken van hun pensioen daar-
voor zorgde voor een nog lager inkomen.

De huidige SBF-regeling was in 2006 in de 
cao afgesproken. Gert Jan Groeneveld volgde 
begin 2010, een paar maanden voordat 
hij met SBF-verlof ging, een pensioen- in-
zichttraining en kreeg daar informatie over 
zijn prepensioenregeling. Daar bleek dat er 
mogelijk iets niet helemaal goed was met de 

Strijd voor eerlijker penSioenen 
gevangeniSperSoneel

en dan win je’

Het heeft veel te lang geduurd, maar eindelijk komt  
er een nieuwe, eerlijker pre-pensioenregeling voor  
het  oud- gevangenispersoneel. Het resultaat mag  
er  wezen, maar ook de weg ernaartoe was een  
‘pracht avontuur’.

SBF-regeling. Toen hij na, enkele maanden 
vervroegd pensioen, zag wat hij overhield, 
schrok hij: ‘Is dit alles? Dat dacht ik. Van 
de twaalf mensen met wie ik die training 
gevolgd had, hoorde ik dat zij probeerden 
erachter te komen hoe het zat, maar dat hen 
dat niet lukte. Zij vroegen of ik met hen een 
brief wilde schrijven om het probleem aan 
te kaarten. Dat is eigenlijk de start van onze 
groep geweest.’ 

Groeneveld is vestigingsdirecteur van   
een gevangenis geweest, het laatst in 
 Leeuwarden. Een collega uit Rotterdam, 
die hij kende uit 1978 toen ze samen in een 
klasje voor directie-stagiairs zaten, meldde 
zich ook. Dat was Joost Hattinga Verschure, 
die bestuurslid was van de vereniging van 
directeuren, waar men zich ook zorgen 
maakte over de SBF-regeling. Hattinga 
Verschure: ‘Dat was op zich al bijzonder. 
Want meestal is de directie terughoudend in 

het innemen van een standpunt – zo werkt 
dat in de ambtenarenwereld. Maar goed, ik 
kwam mijn oude makker tegen en samen 
zijn we begonnen met uitvogelen wat er nou 
eigenlijk aan de hand was.’ Groeneveld: ‘Het 
is begonnen met dertien man, maar al snel 
hadden we zeventig leden. Van de antwoor-
den op onze brieven werden we niets wijzer 
en intussen begonnen mensen in de financi-
ele problemen te komen. Toen we merkten 
dat we niks opschoten met interne brieven, 
bedachten we dat we eigenlijk bij de politiek 
moesten aankloppen. Maar we waren nog zo 
schuchter, nog steeds de ambtenaar die niet 
tegendraads wil zijn. 

Tot er iemand was die zei: ‘Maar ik ken 
wel iemand van de SP, Michiel van Nispen 
(huidig SP-Kamerlid, toen nog medewer-
ker van de Tweede Kamerfractie –red).’ 
Kamerlid Sharon Gesthuizen, in die tijd 
SP-woordvoerder op dit onderwerp, trok 
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zich het lot van de SBF’ers aan. Medewerker 
Van Nispen hielp hen met het opzetten van 
een actie. Hattinga Verschure: ‘Ik heb zo de 
SP leren kennen als een partij die zegt: als 
jij iets goeds voor de burgers wilt doen, wat 
ook je politieke achtergrond is, dan stellen 
wij onze kennis en ervaring ter beschikking.’ 
Groeneveld: ‘En dus zaten we ineens met 
de webmaster van de SP te praten over een 
eigen website: sbfmoeteerlijk.nl werd dat.’
Dat was in juni 2011. Met collega’s Johan van 
Maaren en Joop Oosting vormden Groene-
veld en Hattinga Verschure een actief viertal, 
dat flink aan de slag ging als SBF-kerngroep. 
Ze rekenden uit dat SBF’ers er door deze 
regeling 45.000 euro op achteruit gingen. 
Gesthuizen stelde vragen aan staatssecre-
taris Teeven, die bagatelliseerde de proble-
men. Op het interne netwerk van justitie 
werd door de SBF-kerngroep een scherpe 
reactie op Teeven gezet. Groeneveld: ‘In 
heel korte tijd zaten wij toen ineens op 2800 

leden. 2800 mensen die ons doel steunden, 
een eerlijke prepensioenregeling.’
Hattinga Verschure: ‘Het gaat hier om men-
sen die dertig, veertig jaar in een zeer zwaar 
beroep gewerkt hebben aan het veiliger 
maken van Nederland. Ter bescherming van 
hun gezondheid moeten ze eerder stoppen 
met werken. Maar dan kunnen ze vervol-
gens de hypotheek niet meer betalen. De 
auto moet weg. De studie van de kinderen 
kunnen ze niet meer betalen. Er lopen 
huwelijken op de klippen. Deze mensen 
moeten er een baantje bij zien te vinden, bij-
voorbeeld als postbezorger. Bedenk daarbij 
dat ze moesten ophouden met werken voor 
hun gezondheid! Een van de SBF’ers was bij 
een beveiligingsbedrijf gaan werken. Hij was 
62 jaar en draaide nachtdiensten in zieken-
huizen om op te treden bij incidenten. Dus 
in plaats van dat je beschermd wordt, kom je 
in het moeras. Daar waren mensen zo woest 
over.’

Groeneveld: ‘Die 2800 mensen, later waren 
het er meer dan 3300, dat was onze kracht. 
De vakbonden ontkenden eerst dat er een 
probleem was. Maar wij hadden meer leden 
dan alle vakbonden in dit werkveld samen 
– en bijna al hun leden hadden zich ook bij 
ons aangesloten. Toen we een bloemlezing 
maakten van woedende reacties van onze 
leden op de vakbonden, vonden de vak-
bonden dat niet leuk. Maar zo kwam er wel 
beweging.’

Hattinga Verschure: ‘We hebben al die jaren 
dagelijks doorgedrukt. We stuurden memo’s, 
notities, bloemlezingen, rapporten en cijfers 
naar bewindslieden, Kamerleden, Kamer-
commissies en de vakbonden. Op dinsdag 
liepen we tegen iets aan, op woensdag wis-
ten onze leden het, op donderdag hadden ze 
via de mail gereageerd en op vrijdag konden 
we ze vertellen wat we met hun ideeën 
gedaan hadden.’

‘Groeiende  
boosheid over  
zo veel onrecht’

 Joost Hattinga Verschure
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Groeneveld: ‘Om niet alleen te roepen dat 
het allemaal mis is, hebben we een plan 
gemaakt. We hebben een budgetneutraal 
voorstel gemaakt. Dat was al in april 2012. 
Het kwam er in het kort op neer dat mensen 
de kans kregen om het inkomensgat na 
hun 63e te ontwijken door langer te blijven 
werken. Niet ideaal – de regeling om eerder 
te stoppen is er immers niet voor niets. Maar 
de stress vanwege de grote teruggang in je 
inkomen en de gevolgen daarvan voor je 
leven zijn veel erger. Wij wilden compen-
satie voor de mensen die al in de problemen 
waren gekomen en een eerlijke regeling. De 
SP diende in juli 2012 een motie in die neer-
kwam op steun aan het door ons bedachte 
plan. Die werd door de Tweede Kamer bijna 
unaniem aangenomen.’

Hattinga Verschure: ‘Dus wij dachten: we 
zijn er! Maar toen bleek dat de minister zich 
verschuilde achter het gegeven dat er ruzie 
was tussen het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de vakbonden en dat dit toch echt 
een onderwerp was voor op de onderhan-
delingstafel met de vakbonden. Dus het 
bleef zich voortslepen, en de problemen 
voor onze mensen werden er niet kleiner 
op.’

Van opgeven wisten de mannen van SBF 
Moet Eerlijk niet. Hattinga Verschure: ‘Een 
van onze leden vertelde ons wat Ghandi 
ooit zei: “Eerst negeren ze je, daarna lachen 
ze je uit, dan vechten ze tegen je, en dan 
win je.” Daar hebben we zoveel steun aan 
gehad. Er zijn heel veel mensen die zeggen: 
ik was allang afgehaakt. Natuurlijk is het 
ontmoedigend, word je tegengewerkt. Maar 
de verantwoordelijkheid voor die 3325 leden 
maakt dat je niet meer stopt. De groeiende 
boosheid over zoveel onrecht helpt ook.’

Na nog meer acties, een nota met 110 
voorbeelden van echt schrijnende situaties 
onder hun leden, honderden brieven en 
mailtjes, zijn de plannen van de SBF’ers eind 
vorig jaar overgenomen door de vakbonden. 

Nu ligt er een onderhandelingsresultaat 
voor een nieuwe SBF-regeling, waarmee ze 
tevreden kunnen zijn. Er komt een kleine 
compensatie voor de mensen die in de 
problemen zijn gekomen. Er mag worden 
doorgewerkt om het pensioengat te ver-
mijden. En een AOW-gat-overbrugging zorgt 
ervoor dat 95 procent van de achteruitgang 
in inkomen voorkomen wordt. Het viertal 
kreeg van de leden tijdens de laatst gehou-
den ledenvergadering een staande ovatie. 
Maar ze zijn nog niet klaar. Groeneveld: 
‘Dit gaat vooral om de groep waarmee het 
allemaal begon, namelijk de mensen die in 
2010, 2011 en 2012 met SBF-pensioen gin-

‘We waren schuchter, ambtenaren die  
niet tegendraads willen zijn’

gemerkt dat het dus wél kan. De aanhouder 
wint. Je moet een beetje durf hebben, een 
lange adem, inzicht verwerven. Deze peri-
ode heeft zo in ons beider leven een gewel-
dige persoonlijke ontwikkeling gebracht.’

Groeneveld: ‘We waren al geen types om 
achter de geraniums verzeild te raken, maar 
mijn wat dan heet ‘inactieve periode’ is zo 
actief als de neten gebleken, en ik heb echt 
veel kunnen betekenen voor mensen. We 
zijn ook lid geworden van de SP. Het succes 
is belangrijk, maar de weg ernaartoe was 
voor mij persoonlijk veel belangrijker.’
Hattinga Verschure: ‘Dit prachtavontuur 

‘Mijn zogenaamde inactieve periode 
is zo actief als de neten gebleken’

gen. Maar omdat het allemaal zo lang heeft 
geduurd, zijn de lichtingen 2013 en 2014 er 
ook bij gekomen. Die zijn nog slechter af, 
want bij hen gaat ook nog eens de AOW-
leeftijd stapsgewijs omhoog.’

Voorlopig blijft SBF Moet Eerlijk dus actief. 
De strijd is gewonnen, maar nog niet 
 helemaal. Groeneveld en Hattinga Verschure 
denken erover om een boek over hun avon-
tuur te schrijven. Hattinga Verschure: ‘De 
gemiddelde Nederlandse burger vindt dat 
hij niet bij machte is om op te boksen tegen 
het overheidsapparaat. Het vertrouwen in 
de overheid is verschrikkelijk afgenomen. Je 
wordt genegeerd en tegengewerkt; mensen 
verwachten aan het kortste eind te trekken. 
Wij hebben tot onze stomme verbazing 

toont het succes van het idee dat je de 
 wereld kunt veranderen.’
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