
 
 
 
 
Advies over AIVD toelage 
 
De vakbonden hebben de Advies- en ArbitrageCommissie (AAC) gevraagd om een 
advies uit te brengen over het meningsverschil inzake de aard en de toepassing van de 
AIVD toelage. De werkgever interpreteert de AIVD toelage als een toeslag waardoor bij 
vertrek deze toeslag in 5 jaar wordt afgebouwd. De vakbonden bepleiten dat het 
onderdeel uitmaakt van het salaris en dus onder salarisgarantie en -suppletie valt.  
Helaas heeft de commissie geoordeeld dat de AIVD-toeslag niet tot het salaris 
gerekend kan worden. Dat betekent ook dat de afbouwregeling van toepassing is als 
iemand vertrekt uit de AIVD-organisatie. 
 
 
Formele vraag 
De centrale vraag was: Is de toeslag op basis van het Besluit toeslag BVD, gelet op de aard 
en toepassing ervan, eveneens te rekenen tot het salaris van degenen die bij de AIVD 
werkzaam zijn? 
Op 19 mei jl. hebben beide partijen in een hoorzitting hun standpunten toegelicht, waarna de 
commissie haar oordeel heeft gevormd. 
 
Advies AAC 
De commissie heeft haar advies opgesteld langs de inhoudelijke punten die door de 
vakbonden naar voren zijn gebracht. We schetsen hieronder (de opbouw van) het advies. 
 
Inhoud van het overleg: 
De commissie heeft onvoldoende zicht op wat er bij de overgang van de BVD+ regeling naar 
AIVD toeslag in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) is besproken. De 
commissie heeft geen aanknopingspunten of het nu te beschouwen is als een persoonlijke 
schaal of deel uitmaakt van de bezoldiging. 
 
Aard van de toeslag: 
De toekenning van de toeslag zijn op basis van artikel 2 Besluit Toeslag Binnenlandse 
Veiligheidsdienst de verzwarende omstandigheden en een arbeidsmarktinstrument. De 
commissie ziet hierin geen reden om de toeslag te beschouwen als een onderdeel van het 
salaris. 
 
Juridische vormgeving: 
De commissie verwijst naar de grondslag in BBRA waarbij duidelijk wordt omschreven dat de 
toeslag deel uitmaakt van de bezoldiging (en dus niet van salaris). 
 
Toepassing van de toeslag en beroep op gelijkheidsbeginsel: 
De werkgever heeft aangegeven in de arbeidsvoorwaardengesprekken duidelijk te hebben 
toegelicht dat het om bezoldiging gaat. De werkgever heeft tevens beargumenteerd dat bij de 
opgave van het ambtelijk inkomen voor hypotheekverstrekking altijd de periodieke toeslagen 
meetellen (tenzij de toeslagen van zeer tijdelijke aard zijn). De commissie is overtuigd door 
deze toelichting van de werkgever. 
 
Beroep op Centrale Raad van Beroep: 
Als vakbonden hebben we verwezen naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. 
Strijdigheid met algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan ertoe leiden dat wettelijke 
bepalingen niet behoeven te worden uitgevoerd. De Commissie deelt deze opvatting niet. 
 
Conclusie: 
De commissie is van oordeel de AIVD toeslag niet tot salaris te rekenen valt dat leidt ertoe 
dat eventuele compensatie bij vertrek onder de afbouwregeling (artikel 49hh ARAR) valt. 
 



Vervolg 
Uiteraard zijn de vakbonden teleurgesteld over het finale advies, maar dit was de enige 
manier waarop wij ons standpunt konden toetsen. Dat is nu gebeurd. Op 17 juni is ons 
eerstvolgende overleg (DGO). Dan staat het op de agenda. We zullen je informeren over de 
uitkomst van het overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco Ouwehand, bestuurder Abvakabo FNV 
Loek Schueler, bestuurder CNV Publieke Zaak 
 
 
 


