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Inleiding
Vanaf 1 januari 2020 krijg je naast je salaris
ook een nieuwe arbeidsvoorwaarde: het
Individueel Keuzebudget (IKB). Dat is
afgesproken in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst rijk 2018-2020.
Het IKB sluit aan bij de wens voor meer
keuzevrijheid en is daarmee een stap in de
richting van modernere arbeidsvoorwaar-

den. Je krijgt meer zeggenschap over je
geld en je kan keuzes maken die passen bij
je levensfase, persoonlijke wensen en
doelen. Zo kan je kiezen voor meer geld of
voor meer vrije tijd. Je kan deze vrije tijd
ook opsparen in een Verlofspaarregeling
om gedurende een lange periode vrij te
nemen of om eerder te stoppen met
werken.
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Meer informatie over IKB?
Klik hier voor de brochure van P-Direkt.
Klik hier voor een informatiefilmpje.

Meer keuzevrijheid
Met het IKB krijg je meer keuzevrijheid.
Maar met keuzevrijheid komt ook keuzestress. Dit kun je krijgen als je overspoeld
wordt met informatie die overwogen moet
worden om een 'goede' keuze te kunnen
maken. Daarom willen de AC Rijksvakbonden
ook een ‘simpele keuze’ inbouwen. Deze
keuze houdt in dat je het IKB-budget laat
uitbetalen in mei en in november. Dat lijkt
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het meeste op de huidige situatie. Wat je in
december nog overhoudt aan budget, zal
dan nog in december uitbetaald worden.
Deze simpele keuze is voor iedereen die geen
zin heeft om alle informatie te overwegen en
toch een goede keuze willen maken. Op dit
moment praten jullie onderhandelaars
hierover met de rijksonderhandelaar. De AC
Rijksvakbonden komen hier nog op terug.

Heb je nog vragen?
Schroom niet en mail jouw vraag naar info@acrijksvakbonden.nl.
Spreek je ons liever telefonisch? Laat dit dan in de mail weten met
jouw telefoonnummer erbij, dan bellen we je op.

Extra inkomen in 2020
Door de overgang naar een IKB-budget
wordt eenmalig in 2020 het inkomen
verhoogd met het vakantiegeld en de
eindejaarsuitkering dat je in 2019 hebt
opgebouwd. Deze wordt in mei 2020
uitbetaald, waardoor je een eenmalig
hoger jaarinkomen in 2020 hebt. Indien je
toeslagen ontvangt, kan dit leiden tot een
vermindering van de toeslag.
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Indien je dit wilt beperken, is het mogelijk
om extra verlofuren te kopen. Op deze
manier wordt jouw jaarinkomen in 2020
weer verlaagd. De AC Rijksvakbonden
bekijken hoe we jullie hierin kunnen
ondersteunen, zodat je ook hierbij de beste
keuze kunt maken. Ook hier komen we nog
op terug. In 2019 speelt dit echter nog niet,
dus dit jaar hoef je nog niks te doen.
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