
 
 

Algemeen 

 

Wat is het individueel keuzebudget? 

Het individueel keuzebudget (IKB) is een bedrag waarmee jij keuzes kunt maken die passen bij 
jouw levensfase, persoonlijke doelen en wensen. Iedere medewerker van de gemeente 
Amsterdam c.q. Amsterdam Museum beschikt vanaf 1 januari 2017 over het IKB.  
Het IKB betekent dan ook grotere verantwoordelijkheid, maar ook meer zeggenschap over je geld en 
grotere keuzevrijheid. 

Waarom krijgen we een IKB? 

Zelf kunnen beslissen wanneer je budget moet worden uitbetaald en zelf kunnen beslissen of 
en hoeveel extra verlof je nodig hebt. Voor welke doelen je dat geld inzet, is aan jou. Het IKB 
betekent meer keuzevrijheid en minder regels. Je krijgt geld, het IKB, en bepaalt zelf wat er 
mee gebeurt en wanneer. Je krijgt dus meer zeggenschap over jouw geld en je kan nu 
passende keuzes maken. 

Hoe groot is het IKB? 

Het IKB is 17,05% van je salaris. Het IKB is opgebouwd uit: 

Vakantiegeld (8%) 
Eindejaarsuitkering (6,75%) 

Levensloopbijdrage (1,5%) 
14,4 bovenwettelijke verlofuren naar rato (0,8%) 

Als er een CAO-verhoging komt, krijg ik dan ook een hoger IKB? 

Ja, het IKB is een percentage van je salaris. Dus bij een CAO-verhoging wordt ook het IKB 
verhoogd. 

Ik ga minder werken, heeft dat invloed op mijn IKB? 

Als je minder gaat werken, ontvang je naar rato minder salaris. De hoogte van het IKB is 
gebaseerd op het salaris, dus als je salaris minder wordt, bouw je minder IKB op. 

Ik werk als een oproepkracht, heb ik recht op het IKB? 

Nee, je hebt geen recht op het IKB. Voor deelname aan de IKB regeling moet je recht hebben 
op alle IKB-bronnen als losse onderdeel op je salaris. Voor de oproepkrachten, stagiaires en 
BABSEN (Bezoldigd Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) zijn deze bronnen verwerkt 
in het uurloon. Om deze reden hebben zij geen recht op het IKB. 

  



Welke voordelen biedt het IKB? 

Het IKB biedt voordelen. Een van die voordelen is dat geld uit arbeidsvoorwaarden niet meer 
verstopt is in verschillende regelingen en afspraken. Je hebt dus direct inzicht op extra geld. 
Dat geld beheers je bovendien helemaal zelf. Zo kun je keuzes maken die aansluiten bij jouw 
persoonlijke omstandigheden en voorkeuren. Kortom: minder regels en meer mogelijkheden 
voor het waarmaken van jouw wensen en ambities. De keuze is aan jou! 

Waar kan ik mijn IKB aan besteden? 

Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen: 

Laten uitbetalen wanneer jij dat wilt.
Gebruiken voor belastingvoordeel voor een opleiding.

Gebruiken voor opbouw van extra pensioen ABP.
Gebruiken voor belastingvoordeel vakbondscontributie.
Koop extra verlofuren (max. 144 uur per jaar bij fulltime-aanstelling).

Hoe en waar kan ik mijn keuze invoeren? 

Dat doe je met het IKB-keuzeformulier, die vervolgens, 2 maanden voor ingangsdatum, voor 
verwerking aan het team HR overhandigd moet worden. 

Kan ik alles aan het begin van het jaar gelijk laten uitbetalen? 

Nee, je kan per maand slechts laten uitbetalen of uitruilen wat je tot en met die maand hebt 
opgebouwd. Dit geldt voor iedere maand. In april bijvoorbeeld kan je jouw IKB tot en met april 
laten uitbetalen of uitruilen. 

Transactie groter dan mijn opgebouwde IKB, hoe regel ik dat? 

Bij een grote transactie kun je twee dingen doen: 

 De transactie in twee of meer delen opsplitsen (niet in 1 keer 144 uur verlof bijkopen, maar 4
keer 36 uur bijvoorbeeld) of

 Je IKB van enkele maanden doorschuiven/reserveren totdat het saldo hoog genoeg is voor de
gewenste transactie.

Kan ik meer laten uitbetalen dan ik heb opgebouwd? 

Nee. Een negatief IKB- saldo is niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk een voorschot te nemen 
op de IKB- bedragen die in de volgende maand(en) beschikbaar komen. Je kunt alleen budget 
inzetten dat is opgebouwd. 

Kan ik een deel van mijn IKB laten uitbetalen, bijvoorbeeld de helft en de 
andere helft reserveren? 

Ja, je kunt zelf per maand aangeven hoeveel je wilt laten uitbetalen. Het restant wordt 
automatisch voor je gereserveerd. 

Wat gebeurt er als ik niets doe? 

Als je geen enkel keuze maakt, wordt het IKB maandelijks gereserveerd en aan het einde van 
het jaar bij de salarisbetaling van de maand december automatisch uitbetaald. 



Kan ik mijn IKB meenemen naar het volgende jaar? 

Nee, het IKB hoort bij een kalenderjaar. De fiscus stelt als regel vast dat het IKB ook in dat 
kalenderjaar opgenomen moet worden. Daarom wordt in de maand december het IKB 
restsaldo uitbetaald. Het IKB meenemen naar een volgend kalenderjaar is daarom niet 
mogelijk. 

Ik heb een maandsalaris van € 3.293,- (bruto). Hoeveel bedraagt mijn IKB per 
maand? 

Het IKB is 17,05% van het salaris. In jouw geval bedraagt het IKB circa € 561,- bruto per maand. 

Middelen die het IKB ingaan 

Wat verandert per 1 januari? 

Per 1 januari 2017 verdwijnen een aantal arbeidsvoorwaarden. Je krijgt daarvoor in de plaats 
maandelijks een budget, het IKB. Waaraan je dit budget besteedt, is aan jou. 

Kan ik nog steeds mijn vakantiegeld in mei en mijn eindejaarsuitkering en 
levensloop-bijdrage in december laten uitbetalen? 

Nee, het is niet mogelijk. Vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage zijn vanaf 
1 januari 2017 een onderdeel van het IKB en wordt dus niet meer gezien als een losse 
arbeidsvoorwaarde. Je kan wel je opgebouwde IKB in mei en in december laten uitbetalen. 
Hiervoor dien je zelf actie voor de maand mei te ondernemen. In december wordt het IKB 
automatisch uitbetaald. 

Welke arbeidsvoorwaarden verdwijnen? 

De arbeidsvoorwaarden die vervallen zijn: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en 
bovenwettelijke verlofuren van 14,4 uren. De vervallen arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in het 
IKB. 



Verlof 

Ik heb 158,4 vakantie uren per jaar. Hoeveel vakantie uren heb ik dan per 
1 januari 2017? 

Ik heb 187,2 vakantie uren per jaar. Hoeveel vakantie uren heb ik dan per 
1 januari 2017? 

Vanaf 1 januari 2017, met de invoering van het IKB, heb je 172,8 uur vakantieverlof. 14,4 uur 
gaat naar het IKB. 

Kan ik voor een vakantie uur dat het IKB ingaat, ook weer een vakantie uur 
terugkopen? 

Ja, in het IKB worden 14,4 bovenwettelijke verlofuren omgezet in geld. Voor deeltijders is dit 
naar rato. Je kunt voor het geld van een verlof uur dus ook weer een uur verlof terugkopen via 
je IKB. Het zijn jouw keuzes; heb je liever geld dan laat je jouw budget uitbetalen. Heb je liever 
verlof dan koop je via het IKB extra verlofuren. 

Is er een maximaal aantal verlofuren dat ik mag kopen? 

Ja, je kunt maximaal verlof kopen tot een saldo van 4 keer je aanstellingsduur. Bij een fulltime 
dienstverband is dit maximaal 144 uur (4 x 36 uur). Bij een aanstellingsduur van bijvoorbeeld 
32 uur per week is dit maximaal 128 uur (4 x 32 uur). 



Als ik twee dagen verlof koop, hoe worden die uren dan verwerkt in mijn 
verlofsaldo? 

Deze worden automatisch bijgeschreven bij jouw verlofsaldo. 

Moet mijn leidinggevende toestemming geven voor het kopen van verlof? 

Nee, je kunt in het IKB zelf kiezen voor verlof kopen. Opname van het verlof dient wel in 
overleg met de leidinggevende te gebeuren. Het is dus verstandig eerst te vragen of jouw 
verlofplannen passen in het werkproces en bij de plannen van collega’s en dan pas het extra 
verlof te kopen. 

Ik heb aan het eind van dit jaar verlof over, wordt dat via het IKB uitbetaald? 

Nee, het restant verlofsaldo gaat als verlof mee naar 2017. 

Belasting 

Heeft de invoering van het IKB gevolgen voor toeslagen van de overheid? 

Ja, het IKB kan gevolgen hebben voor toeslagen. Door de invoering van het IKB krijg je in mei 
2017 het opgebouwde vakantiegeld over juni tot en met december 2016 uitbetaald. Hierdoor 
heb je een hoger jaarinkomen dat effect kan hebben op inkomensafhankelijke toeslagen van 
de overheid. Daarnaast gaat het inkomen ook omhoog door de uitbetaling 14,4 bovenwettelijk 
vakantieverlof (0,8%) in het IKB. Dat versterkt ook het effect op toeslagen. Indien je gebruik 
maakt van toeslagen van de overheid dien je wel je jaarinkomen op te geven via de website 
van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/toeslagen). 



Ik ontvang huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Wat betekent dit 
voor mij? 

Als je een huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag ontvangt kan het IKB gevolgen 
hebben voor deze toeslagen. In 2017 krijg je eenmalig een hoger jaarinkomen (ca. 4,5%). Dit 
komt namelijk door de 7 maanden vakantiegeld van 2016 en door de uitbetaling van 14,4 uur 
bovenwettelijk vakantieverlof in het IKB. Daardoor heb je een hoger inkomen dat effect kan 
hebben op inkomensafhankelijke toeslagen van de overheid. Het is verstandig om je 
jaarinkomen over 2017 aan te passen via de website. Voor het aanpassen en meer informatie 
hierover kan je terecht op www.belastingdienst.nl/toeslagen. 

Pensioen 

Bouw ik pensioen op over mijn IKB? 

Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt 
opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Het deel vakantie 
uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage (in totaal 16,25%) is pensioengevend en 
blijft ook pensioengevend. Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd 
bedraagt 0,8% voor 14,4 bovenwettelijke verlofuren. 


