
Gegevensverstrekking door DJI en ABP 

 
Eindelijk de gewenste openheid 

 

De SBF-regeling is ingegaan per 1 januari 2010 en is per 1 oktober 2014 vervangen 
door een nieuwe en betere regeling. Wel hebben de SBF-ers die tussen 01/10/2014 
en 01/04/2015 met verlof gaan nog de mogelijkheid om voor deze dan oude SBF-
regeling te kiezen. 
De regeling waarbij de duur van het verlof en de hoogte van de verlofuitkering 
individueel werden vastgesteld, is voortdurend aan kritiek onderhevig geweest. Eén 
van de aspecten was dat niemand kon controleren of in zijn situatie van een juiste 
termijn en een juiste vergoeding was uitgegaan. 
 
Toen onlangs bleek dat in 2010 herberekeningen hadden plaatsgevonden omdat de 
meerderheid van de berekeningen niet klopten, is door de SBF-groep gevraagd om  
de SBF-ers in de gelegenheid te stellen om zélf te kunnen controleren of termijnen 
en bedragen m.b.t. tot verlofduur en uitkering wel kloppen. Niet alleen de 
componenten dienen aan een ieder persoonlijk bekend te worden gemaakt, ook de 
wijze waarop het ABP met die componenten aan de slag is gegaan 
We hebben daarover o.a. het volgende geschreven : 

  
“De controle kan voor de individuele SBF-er pas compleet en daarmee zinvol zijn, als hij 

persoonlijk kan vaststellen, dat het ABP bij de berekeningen op de juiste wijze gebruik 

heeft gemaakt van bedoelde componenten. Pas dan is het bewijs rond ; pas dan kan zijn 

ongerustheid wegnomen worden(!).” En “ als de componenten de “prijzen” zijn van de 

“producten”, is de spreadsheet de “kassabon”, waarop in elk geval die producten 

zichtbaar dienen te zijn vermeld. In onze Nederlandse samenleving staat het buiten 

discussie, dat “de klant” daar recht op heeft”. 

  
Op 9 oktober 2014 ontvingen wij het volgende bericht uit Den Haag : 
  

“Het verzoek van de SBF-groep ten aanzien van verstrekking van 
inkomensgegevens is in een vergevorderd stadium. Het SSC heeft de gegevens 
van P-Direkt ontvangen. Een conceptbrief ligt ter beoordeling bij Peter 

Hennephof en na zijn akkoord worden de brieven z.s.m. naar de SBF-
verlofmedewerkers verzonden. De gegevens van het ABP volgen daarna. Ik zal 

laten weten wanneer de ABP-gegevens worden verstuurd”. 
  
Wij zijn content met het bereikte resultaat, dat zowel de DJI als het ABP de 

gevraagde gegevens nu gaan aanleveren. De periode vol vraagtekens die bijna 4 
jaar heeft geduurd, kan hiermee – hopelijk verschaft een en ander de gewenste 

duidelijkheid – eindelijk worden afgesloten. Ongeveer gelijk met de regeling zelf. 
 
 


