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IKB-uur duurder
dan IKAP-uur?
De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) roept veel vragen op.
Een van die vragen is hoe het kan dat een IKB-uur duurder is dan een
voormalig IKAP-uur. Het IKAP (Individuele Keuzen in het
Arbeidsvoorwaardenpakket) is toch één-op-één opgegaan in het IKB?
Wat is er aan de hand?

In het IKAP kon je ook al uren kopen en
verkopen. Als je een uur kocht, kostte je
dat een uursalaris. Nam je een uur op, dan
liep je bezoldiging (salaris, eindejaarsuitkering en vakantiegeld) gewoon door. De
'prijs' van een uur was dus niet in evenwicht.
En toen kwam het IKB. Tot onze verrassing
en die van veel leden bleek dat een IKBuur een uursalaris + 16,37% IKB-budget
gaat kosten. Een verrassing die ook nog
eens heel laat naar boven kwam omdat tot
in het najaar van 2019 in de cao-tekst en in
de P-Direkt brochure gesproken werd over
alleen een uursalaris.
Wij hebben hierover in het overleg met de
werkgever BZK opheldering gevraagd.

Wat zegt BZK?

In de cao horen alle waarderingen dezelfde grondslag te hebben. Omdat je bij het
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opnemen van spaarverlof je volledige
maandinkomen wilt hebben, moet je ook
de waarde van een uur maandinkomen
betalen voor een IKB-uur.
Bij de invoering van het IKB-systeem
bleek dat het IKAP al die tijd verkeerd is
uitgevoerd. Bij het kopen van een IKAPuur had eigenlijk de waarde van een uur
bezoldiging betaald moeten worden. Dit
is rechtgetrokken in de definitieve versie
van de cao. BZK moest erkennen dat
hierover niet duidelijk is gecommuniceerd.

Wat gaan we doen?

We hebben niet voorzien dat de invoering van het IKB dit gevolg zou hebben.
Wij begrijpen ook heel goed dat veel
leden onprettig verrast zijn, niet in het
minst door de gebrekkige communicatie.
Wij gaan in het volgend overleg van het
Sectoroverleg Rijk hierover verder spreken. Wij houden jullie op de hoogte.
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