
HET INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET
voor ambtenaren van de sector Rijk

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u naast salaris ook een Individueel Keuzebudget 
(IKB). 

In deze brochure leest u wat het IKB is. Wat u ermee kunt doen en waar u op 
moet letten. 

Versie 2 (A2)



Waar bestaat het IKB uit?
Het IKB bestaat uit twee delen: het IKB-budget en de IKB-uren. 
Het IKB-budget vervangt het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De IKB-uren vervangen de 
bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren. Met het IKB beslist u zelf over een deel van uw 
arbeidsvoorwaarden. Daar was eerst de IKAP voor (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket). 
Het betekent dat u voor een deel zelf kiest voor geld, uren of fiscaalvriendelijke doelen. Fiscaalvriendelijke 
doelen zijn bijvoorbeeld een nieuwe fiets voor het werk, fitnessen of studie. Als u IKB-budget gebruikt voor 
fiscaalvriendelijke doelen betaalt u minder belasting.
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IKB: wat kunt u ermee?
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Met het IKB kunt u keuzes maken die passen bij uw wensen, 
afgestemd op uw persoonlijke levensfase en doelen.

Waarom voeren we het IKB in?
Het IKB is een nieuwe arbeidsvoorwaarde. Die staat in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 
2018 – 2020. Daar staan afspraken in met vakbonden over uw werk. In de overeenkomst is afgesproken dat we 
het IKB per 1 januari 2020 invoeren. Met het IKB kiest u veel zelf. U kunt keuzes maken die passen bij uw leven, 
wensen en doelen. 



HET IKB-BUDGET

U krijgt iedere maand salaris en IKB-budget. Het 
IKB-budget is 16,37% over uw salaris. Op uw salaris-
strook ziet u hoeveel IKB-budget u heeft. U kunt dat 
IKB-budget op drie manieren uitgeven:
1. laten uitbetalen (u krijgt het geld);
2. extra IKB-uren kopen;
3. gebruiken voor een fiscaalvriendelijk doel.

1. Laten uitbetalen
U kunt alleen het IKB-budget laten uitbetalen dat op 
uw salarisstrook staat. U kunt dus geen voorschot 
krijgen. U kiest zelf in welke maand u het geld wilt 
hebben. Kiest u geen maand? Dan krijgt u het geld in 
december. Heeft u een deel van uw IKB-budget over? 
Ook dat krijgt u in december.
 

Voorbeeld: Uw brutosalaris is € 2.000. Uw IKB-budget is 
16,37%. Per maand bouwt u dus 16,37% van € 2.000 
aan IKB-budget op. Dat is € 327,40. Dit bedrag kunt u elke 
maand laten uitbetalen. 
LET OP: dit bedrag is bruto. Er gaat nog belasting vanaf. 

2. Extra IKB-uren kopen
U kunt met uw IKB-budget ook extra IKB-uren kopen. 
Die uren kunt opnemen als vrije tijd. Of u voegt de 
uren toe aan uw spaarverlof. 
Voor één IKB-uur betaalt u één uur brutosalaris plus 
16,37%. Werkt u 36 uur per week, dan kunt u in een 
heel jaar maximaal 187 extra IKB-uren kopen. Werkt 
u minder uren in de week? Dan kunt u minder uren 
kopen. Werkt u meer uren in de week? Dan kunt u 
meer uren kopen.

Voorbeeld: Uw brutosalaris is € 2.000. U werkt 36 uur 
per week. Uw bruto-uurloon is dan €12,82. Koopt u extra 
IKB-uren? Dan betaalt u voor één IKB-uur dus € 12,82 x 
116,37% = € 14,92.

3. Gebruiken voor een fiscaalvriendelijk doel
U kunt uw IKB-budget gebruiken voor de volgende 
doelen: 
•	 fiets voor het werk
•	 bedrijfsfitness
•	 contributie voor een vakbond
•	 inrichting van een werkruimte
•	 studie/opleiding voor beroep
•	 literatuur over het vak
•	 eerste klas reizen met het openbaar vervoer               

voor uw werk
•	 hogere autokilometervergoeding 

Wilt u uw IKB-budget gebruiken voor een van deze 
doelen? Dan betaalt u geen belasting over het geld dat 
u aan het doel uitgeeft. 

Voorbeeld: U koopt een fiets van € 750 met uw  
IKB-budget. Dan betaalt u geen belasting over die € 750.

Uw IKB-budget in het kort
•	 Het IKB-budget vervangt het vakantie-

geld en de eindejaarsuitkering. 
•	 ●U krijgt elke maand IKB-budget. U 

kiest zelf in welke maand u het geld 
wilt hebben. Het IKB-budget dat op 
uw salarisstrook staat, kunt u gebrui-
ken.

•	 ●U kunt het IKB-budget als geld krijgen. 
•	 ●U kunt het IKB-budget gebruiken om 

IKB-uren te kopen.
•	 ●U kunt het IKB-budget gebruiken voor 

fiscaalvriendelijke doelen.
•	 ●Heeft u IKB-budget over aan het eind 

van het jaar? Dan krijgt u dit geld in 
december.
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DE IKB-UREN

Ieder jaar krijgt u een aantal IKB-uren. Uw IKB-uren 
krijgt u op 1 januari. De uren zijn beschikbaar van ja-
nuari tot en met december. Hoeveel IKB-uren u krijgt, 
ligt aan het aantal uren dat u werkt en aan uw leeftijd.  

U kunt uw IKB-uren op drie manieren gebruiken:

1. gebruiken voor vrije tijd;
2. laten uitbetalen (u krijgt dan geld);
3. gebruiken voor IKB-spaarverlof.

1. Gebruiken voor vrije tijd
U kunt uw IKB-uren wisselen voor vrije tijd. Wilt u dit 
doen? Bespreek dit altijd eerst met uw manager. 

2. Laten uitbetalen
U kunt uw IKB-uren laten uitbetalen. U kiest zelf in 
welke maand u dat geld krijgt. Eén IKB-uur is hetzelfde 
als één uur brutosalaris plus 16,37%.

Voorbeeld: Uw brutosalaris is € 2.000. U werkt 36 uur per 
week. Uw bruto-uurloon is dan € 12,82. Voor een IKB-uur 
krijgt u dan ook € 12,82  x 116,37% = € 14,92.

Kiest u geld voor uw IKB-uren? Dat geld kunt u niet 
gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen of om IKB-
uren te kopen. Heeft u IKB-uren gekocht? Dan kunt u 
deze niet wisselen voor geld. 

3. Gebruiken voor uw IKB-spaarverlof
U kunt uw IKB-uren ook gebruiken voor spaarverlof. 
Wisselt u niet alle uren voor geld of vrije tijd? Dan 
komen deze uren eind december bij uw spaarverlof. U 
raakt dus geen IKB-uren kwijt.

U kunt uw IKB-spaarverlof gebruiken voor een paar 
dagen vrij of een lange vakantie. Bespreek dit altijd 
eerst met uw manager. Eerder met pensioen gaan kan 
ook. 

Werkt u 36 uur per week? Dan mag u niet meer dan 
1.800 uur vrije tijd sparen. Werkt u meer? Dan kunt 
u meer vrije tijd sparen. Werkt u minder? Dan kunt u 
minder vrije tijd sparen. De uren voor vrije tijd bestaan 
uit drie soorten: vakantie-uren, uren vrije tijd als u 
heeft overgewerkt en IKB-spaarverlof. Heeft u aan het 
eind van het jaar meer uren voor vrije tijd dan mag? 
Dan krijgt u geld voor de uren die over zijn.

Overgebleven vakantie-uren 2015-2019
Heeft u restant vakantie-uren 2015? Of boven-
wettelijke vakantie-uren die u tussen 2016 en 2019 
heeft gekregen? Deze veranderen op 1 januari 2020 
in IKB-uren. Deze IKB-uren horen automatisch bij uw 
IKB-spaarverlof. Hier hoeft u niets voor te doen.

Compensatie-uren
Compensatie-uren zijn geen IKB-uren. Compensatie-
uren zijn uren die u altijd te veel werkt. De regels voor 
compensatie-uren blijven hetzelfde. 

Uw IKB-uren in het kort
•	 Bovenwettelijke vakantie-uren en 

leeftijdsuren verdwijnen. Vanaf  
1 januari krijgt u IKB-uren.

•	 U kunt uw IKB-uren wisselen voor vrije 
tijd of geld. U kunt IKB-uren sparen in 
het IKB-spaarverlof.

•	 Heeft u IKB-uren over aan het eind van 
het jaar? Dan komen die uren bij het 
IKB-spaarverlof.

•	 Het IKB-spaarverlof kunt u gebruiken 
voor een paar dagen vrij of een lange 
vakantie. U kunt het IKB-spaarverlof 
ook bewaren tot u ooit met uw werk 
stopt.

Leeftijd Aantal IKB-uren bij 
een 36-urige werkweek

Tot 45 jaar 21,6

Van 45 t/m 49 jaar 28,8

Van 50 t/m 54 jaar 36,0

Van 55 t/m 59 jaar 43,2

Vanaf 60 jaar 50,4



WAT VERANDERT ER?

GEVOLGEN IKB VOOR UW TOESLAGEN

Als u uw IKB-budget gebruikt, verandert uw inkomen. Dit gebeurt:
•	 als u IKB-uren wisselt voor geld wordt uw bruto-inkomen hoger;
•	 als u IKB-budget gebruikt om IKB-uren te kopen wordt uw bruto-inkomen lager;
•	 als u IKB-budget gebruikt voor een fiscaalvriendelijk doel wordt uw bruto-inkomen lager. 

Ontvangt u een inkomensafhankelijke toeslag?
Door het gebruik van IKB kan uw bruto-inkomen veranderen. En kan uw inkomensafhankelijke toeslag 
veranderen. Bijvoorbeeld uw huurtoeslag of zorgtoeslag. Denk vooraf goed na hoe u uw IKB gebruikt.

Ontvangt u in 2020 een inkomensafhankelijke toeslag van de Belastingdienst?
Let dan extra goed op! In mei 2020 krijgt u ook het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering van 2019. 
Dit is extra geld. Uw jaarsalaris is daarom in 2020 voor één keer hoger. 
Onthoud dit! Dit is belangrijk als u toeslagen voor 2020 aanvraagt. 
Wilt u meer weten over toeslagen? Kijk op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.  

Hoe het was

IKAP-module is open tot en met 13 november

Hoe het wordt

IKB-module is open tot half december

Elke maand zetten we vakantiegeld en de eindejaar-
suitkering voor u apart. Vakantiegeld krijgt u in mei. 
De eindejaarsuitkering krijgt u in november.

Elke maand gaat er geld naar het IKB-budget. U 
kiest zelf hoe u het IKB-budget uitgeeft. Geeft u het 
IKB-budget niet uit? Dan krijgt u het in december 
uitbetaald.

Bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren IKB-uren

Maximaal 80 uur minder werken Maximaal 187 uur kopen. Uren die u heeft gekocht, 
kunt u niet weer verkopen. 

- IKB Spaarverlof (maximaal 1.800 uur)

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/


Ja, dat kan. U bouwt IKB-budget op 
van januari tot en met mei. U kunt dit in 
mei krijgen. U bouwt ook IKB-budget op 
van juni tot en met november. U kunt dit in 
november krijgen. 

Uw toeslagen worden in 2020 misschien lager. Dit is 
logisch. U heeft meer geld, dus minder toeslag nodig. Geef 
veranderingen op tijd door aan de Belastingdienst! Wilt u uw 
jaarsalaris in 2020 verlagen? U kunt dan extra IKB-uren kopen. 

Ik ontvang zorgtoeslag. Het jaarsalaris 
valt in 2020 hoger uit. Ik ben bang dat ik 
in 2020 minder toeslag krijg. Maar ik wil 
mijn toeslagen graag houden. Dan moet 
mijn jaarsalaris omlaag. Kan ik hiervoor iets 

doen?

Ik ben blij dat ik meer zelf kan 
kiezen. Ik wil niet voor onverwachte 
situaties staan. Ik wil me graag goed 
voorbereiden op alle veranderingen. 

Waar moet ik op letten?

U bereidt zich goed voor door na te denken over wat 
u wilt met uw IKB-budget. Wilt u meer tijd of meer geld? 
Bekijk ook de fiscaalvriendelijke doelen. Zijn er doelen die 
u graag wilt? U leest meer informatie over uw IKB op het 
Rijksportaal en www.p-direkt.nl.  

Ik krijg nu met IKAP een 
hogere kilometervergoeding. 
Krijg ik dit met het IKB ook?

Dat kan. Gebruik hiervoor dan een 
deel van uw IKB-budget. 

Ik krijg altijd vakantiegeld 
in mei. Ik krijg ook altijd extra 
geld in november. Dat wil ik zo 
laten. Kan dat?

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/%3FNavigationTarget%3DHLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/cisdgvbr/cisp_direct__nieuw_/ciscontinu_verbeteren/cisindividueel_keuzebudget__ikb_
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/vakbonden-ondernemingsraad/individueel-keuzebudget


HOE DOET U EEN IKB-AANVRAAG?

Weet u waar u (een deel van) uw IKB voor wilt gebruiken? Dan vraagt u dit aan. Vanaf 1 januari 2020 kan dit in 
het P-Direktportaal. Daar vindt u vanaf 1 januari 2020 ook een handleiding. 

Heeft u hulp nodig bij het doorgeven van uw IKB-aanvraag? 
Neem dan contact op met P-Direkt op 088 0200 800. 

MEER INFORMATIE

Op het Rijksportaal Personeel en www.p-direkt.nl vindt u meer informatie over:. 
•	 het IKB
•	 het gebruik van IKB in bijzondere gevallen
•	 de wetten en regels
•	 de cao Rijk
•	 voorbeelden 
•	 veelgestelde vragen

Let op: de link naar het Rijksportaal werkt alleen als u bent ingelogd op uw werkomgeving!

Staat uw vraag er niet tussen of praat u liever persoonlijk met iemand?
Bel of mail dan met P-Direkt. 
Telefoon: 088 0200 800. U kunt bellen tussen 08:00 en 22:00 uur.
E-mail: contactcenter@p-direkt.nl

IKB, elke maand zo geregeld!
Disclaimer: 
De inhoud van deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 
Toch kan het zo zijn dat de informatie niet in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. 
Komt u verkeerde informatie tegen? Laat het ons weten via communicatie@p-direkt.minbzk.nl. 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De geldende wetten en regelingen zijn bepalend.

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/personeel
https://www.p-direkt.nl/

