Nieuwsbrief
Toelages

juli 2021

Toelages
Het is gebleken dat de werkgever Rijk
geen vaste toelage onregelmatige
dienst (TOD) doorbetaalt tijdens het
opnemen van gekochte IKB-uren en
IKB-spaarverlof. De vakbonden zijn het
hiermee oneens en vinden dat de
werkgever Rijk de cao niet op de juiste
manier opvat.

Medewerkers beschouwen een vaste
toelage vaak als een structureel onderdeel van hun inkomen en hebben hun
uitgavenpatroon aangepast op het
krijgen van deze toelage. Spaarverlof
opnemen wordt hiermee veel moeilijker voor medewerkers die financieel
afhankelijk zijn van een vaste toelage.

Er zijn twee soorten IKB-uren: de
gekochte IKB-uren en de verkregen
IKB-uren. Als verkregen IKB-uren
worden opgenomen binnen het kalenderjaar waarin ze gekregen zijn, krijgt
een werknemer de vaste toelages
doorbetaald. Bij de gekochte uren
wordt alleen het salaris plus 16,37%
IKB-budget doorbetaald. In dit geval
worden de vaste toelages gekort. Dit
gebeurt ook bij de opname van spaarverlofuren.

De bonden zijn het oneens met deze
interpretatie van de cao. Volgens de
bonden is een vaste toelage ook daadwerkelijk vast. Een vaste toelage is
bijvoorbeeld verdiend door jarenlang
onregelmatige diensten te draaien. Het
is oneerlijk dat deze toelage tijdelijk
wegvalt bij het opnemen van spaarverlof. Bovendien sparen veel medewerkers met een vaste toelage nu al IKBuren zonder dat ze zich bewust zijn van
de grote gevolgen voor hun inkomen
bij het opnemen van deze uren.

Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor
medewerkers die spaarverlof opnemen. Als je op dit moment een vaste
toelage ontvangt en spaarverlof opneemt, krijg je geen toelage voor
iedere dag die je verlof opneemt. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de vaste TOD,
maar ook voor de toelage bezwarende
omstandigheden of aanvullend maandinkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
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De werkgever blijft vooralsnog vasthouden aan hun uitleg. Op dit moment
overleggen de bonden en de werkgever
nog over dit onderwerp.
Mochten we er niet uitkomen, dan
zullen we verdere stappen ondernemen, zoals een procedure bij de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst
(AAC) of een gang naar de rechter.
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