
3% naar 1%. Zelfs met terugwer-
kende kracht van twee jaar.  
Ik besloot de hulp van mijn bond,  
CNV Publieke Zaak, in te schakelen.”

Hulp
“Namens mij werd bezwaar gemaakt. 
De werkgever besloot het bezwaar 
gedeeltelijk gegrond te verklaren 
en de toelage naar 2% te verhogen. 
Uiteraard liet de regiojurist van CNV 
Publieke Zaak het hier niet bij zitten 
en tekende met succes beroep aan. 
De rechter was zeer kritisch, maar 
gaf wel aan dat de werkgever de 
regeling over de bezwarende omstan-
digheden nader mag uitleggen. Daar 
was hier echter geen sprake van. De 
bestuursrechter gaf de werkgever 
ook een tik op de vingers over de 
terugwerkende kracht. Dat kon echt 
niet. Uiteraard ben ik blij dat alles van 
de baan is en dat ik mijn toelage kan 
houden.”

Niet korten op
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Mijn goed recht

Dit artikel is gebaseerd op  
een waar gebeurd ver-
haal. Namen en locaties 
zijn echter gefingeerd. 
Aan deze publicatie 
kunnen geen rechten 
worden ontleend. Als u 
hulp nodig heeft, kunt u 
contact opnemen met de 
medewerkers op onze 
regiokantoren (zie voor 
adresgegevens en tele-
foonnummers pagina 39).

“Ik moet onder andere dode dieren 
keuren en controleer ook andere zaken 
in slachthuizen of koelhuizen. Ik doe 
dit met veel plezier en motivatie. Het 
werk is wel eens vies, soms stinkt het 
of is het werk op een andere manier 
onaangenaam. Daarnaast is het wel 
eens vervelend dat de temperatuur-
schommelingen zo groot zijn. Het is 
een enorme overgang van een koelcel 
naar de plek waar ik de administratie 
bijhoud. Voor dit ongemak krijg ik dan 
ook een ‘toelage bezwarende omstan-
digheden’ van 3%.”

Verlaging
“Op een bepaald moment besloot 
mijn werkgever een onderzoek in  
te stellen naar die bezwarende  
omstandigheden. Tot mijn grote 
verbazing kwam er een rapport uit 
waaruit bleek dat er in mijn functie 
nauwelijks sprake is van vies of vuil 
werk. Daarom ging de toelage van  

Stefan Jansen werkt al heel wat jaartjes bij de 
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en is assistent 
toezichthoudende dierenarts. Omdat deze baan zwaar  
is, krijgt hij hiervoor een toelage van 3% (‘bezwarende 
omstandigheden’). Opeens wordt deze toelage 
verlaagd naar slechts 1%.

onregelmatigheidstoeslag!




