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2 Gevolgen verlagen brutosalaris door belastingvoordeel 

Besteed je een deel van je individueel keuzebudget aan het behalen van belastingvoordeel op je 
vakbondscontributie of een opleiding, houd er dan rekening mee dat hierdoor je belastbaar inkomen lager 
wordt. Dat kan voordelig zijn voor inkomensafhankelijke subsidies zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, maar 
nadelig voor een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

3 Verwerking alleen in toekomst 

Je kunt het individueel keuzebudget alleen laten verrekenen in de maanden die het jaar van aanvraag nog 
telt op het moment van indienen.   

Alles wat je moet weten over 
Individueel keuzebudget 
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Wat is het individueel 
keuzebudget? 

1 Toelichting 

Het individueel keuzebudget is een bedrag waarmee jij keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke 
omstandigheden en voorkeuren. Iedere medewerker van Amsterdam Museum beschikt vanaf  
1 januari 2017 naast het salaris ook over vrij besteedbaar budget: ofwel individueel keuzebudget. Het 
individueel keuzebudget betekent dan ook grotere verantwoordelijkheid, maar ook meer zeggenschap over 
je geld en grotere keuzevrijheid. 

Het individueel keuzebudget is 17,05% van je salaris. Het individueel keuzebudget is opgebouwd uit: 
Vakantiegeld (8%)  
Eindejaarsuitkering (6,75%)  
Levensloopbijdrage (1,5%)  
14,4 bovenwettelijke verlofuren naar rato (0,8%) 

Waar kan ik het voor inzetten? Je kunt jouw individueel keuzebudget inzetten voor één of meer van doelen. Je kunt het gebruiken om: 
uit te laten betalen wanneer jij dat wilt (voor zover je op dat moment hebt opgespaard) 
een opleiding te betalen met belastingvoordeel 
extra pensioen ABP op te bouwen 
vakbondscontributie te betalen met belastingvoordeel 
extra verlofuren te kopen (bij een fulltime dienst verband mag je maximaal 144 uur per jaar bijkopen, 
mits je saldo toereikend is) 
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4 Betalingsbewijs meesturen 

Met de aanvraag voor belastingvoordeel voor en studiekosten moet je een geldig betalingsbewijs van het 
lopende jaar meesturen. Een betalingsbewijs kan een kopie van een bankafschrift, een creditcardafschrift 
of een originele factuur waarop staat dat deze is voldaan (stempel, kwitantie, pinbon). De naam van het 
bedrijf moet op het betalingsbewijs zichtbaar zijn.  

Voor vakbondscontributie kan ook de contributiebrief worden gebruikt mits de verklaring is ondertekend dat 
het lidmaatschap minimaal tot het einde van het jaar loopt. 

Met de aanvraag extra pensioen opbouw ABP moet je een bewijs van je fiscale ruimte van ABP meesturen. 
Dit kan een uitdraai zijn uit Mijn ABP.nl of een brief van het ABP. 

5 Verwerking aanvraag 

De controle of de aanvraag klopt met de regels, gebeurt voordat de aanvraag wordt uitgevoerd. Je 
aanvragen worden in principe altijd goedgekeurd, tenzij je aanvraag niet voldoet aan de regels. Als er iets 
ontbreekt of gegevens niet juist zijn, stuurt HR je aanvraag terug. Je kunt deze dan intrekken of binnen de 
regels opnieuw indienen.   

Als je 2 maanden vóór de verwerkingsmaand jouw keuze kenbaar maakt, weet je zeker dat deze keuze  
Op tijd wordt verwerkt. Keuzes die je na die datum kenbaar, worden verwerkt in de volgende maand. 

Maak je geen keuze? Dan wordt het saldo opgespaard en meegenomen naar de volgende maand. Aan het 
eind van het jaar wordt het resterende saldo van jouw individueel keuzebudget uitbetaald met de 
salarisbetaling van december. 


