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Het Individueel Keuzebudget
is er voor jou
Of je nu een opleiding wilt volgen, het aandurft om het regenachtige
en koude Nederland te verlaten om te backpacken in Brazilië of
gewoon meer vrije tijd wilt hebben om je huis af te bouwen, jouw
Individueel Keuzebudget (IKB) helpt je daarbij.

Je IKB-budget bestaat uit uren en geld.
IKB-uren kan je opsparen om een langere
tijd vrij te nemen of om tijdelijk je werkweek aan te passen. Je IKB-budget zorgt
voor de geldzaken.
Wat kan je bijvoorbeeld doen met jouw
IKB-uren:
• Doorgroeimogelijkheden voor jezelf
creëren (door eindelijk eens die studie
op te pakken omdat je daar nu tijd
voor krijgt)
• Sabbatical opnemen om die wereldreis
te maken
• Bouwen aan je droomhuis
• Een jaartje werken in het buitenland
om ervaring op te doen met internationale collega’s
Maar ook:
• Vaker of langer op vakantie gaan of
tijd voor jezelf nemen
• Extra ouderschapsverlof nemen
• Extra zorg verlenen aan familieleden
• Eerder met pensioen gaan

IKB is er voor iedereen! Of je nu die ambitieuze ambtenaar bent, graag (extra) fit en
vitaal wilt zijn of juist je avontuurlijke eigenschappen wat meer wilt inzetten.
Voor de ambitieuze ambtenaar
Jij als jonge ambitieuze ambtenaar hebt
graag regie over je eigen loopbaanontwikkeling. Het draagt bij aan je werkgeluk.
Door (onbelast) een opleiding te volgen
die meer inhoud en verdieping geeft, pak
je die regie. En het IKB helpt je daarbij.
Het IKB kan je namelijk stimuleren een
opleiding te volgen. Voor jou als jonge
ambtenaar is dit natuurlijk een goede
uitkomst: je kunt zelf bepalen voor welke
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opleiding je jouw IKB-budget in gaat
zetten. Maar ook je leidinggevende profiteert: die hoeft nu minder vaak ‘nee’ te
verkopen als het gaat om jouw opleidingsverzoek. Want los van het opleidingsbudget, kan je jouw persoonlijke IKB-budget
als extra financieel middel inzetten. Door
het IKB-geld aan te wenden voor die ene
opleiding of training die jou als jonge
ambtenaar in de toekomst verder gaat
helpen, investeer je niet alleen in jezelf
maar ook in een betere positie binnen de
overheid. Bovendien mag je het IKB voor
een studie onbelast inzetten. Dat levert jou
een fiscaal voordeel op en drukt zo de
kosten van je opleiding. Maar ook je
IKB-uren kan je inzetten voor jouw studie.

Frank wil een studie HBO Bedrijfseconomie
volgen. Hij krijgt van zijn leidinggevende
100% geld en 16 uur per week studieverlof. Om zijn studie in een redelijke termijn
af te ronden maakt Frank gebruik van zijn
IKB om zijn werkweekuren tijdelijk aan te
passen.
Frank is in 2020 begonnen met het sparen
van uren die eerst in het IKB-uren contingent zijn gegaan en nu in zijn Spaarverlofregeling zitten.
Het is nu 2028. Frank heeft 8 jaar lang 187
uur opgespaard en hij heeft nu 1.496 uur
beschikbaar. Frank gaat door middel van
IKB 20 uur verlof per week opnemen.
Resultaat is dat Frank 16 uur van de baas
krijgt om zijn studie te volgen en 20 uur
per week besteedt vanuit zijn IKB Verlofspaarregeling. Dit kost hem 20 uur x 52
weken = 1.040 uur. Frank is voor 1 jaar een
voltijdstudent.
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Voor de sportieve ambtenaar
Gebruik van het IKB-geld is ook interessant
voor de jonge sportieve ambtenaar. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een fiets.
Een keer per drie jaar mag je maximaal
€ 750 van jouw IKB-budget gebruiken om
fiscaal vriendelijk een fiets aan te schaffen.
Of wat dacht je van een sportschoolabonnement om fit en vitaal te blijven na een
drukke werkweek. Even energie opdoen.
Ook dat kan je bekostigen met jouw
IKB-budget.
Voor de avonturier

8 uur. Je wordt wakker in een van de vele
favela’s van Rio. Buiten hoor je jouw
Braziliaanse huisgenoot neuriën op de
tonen van een bossanova
Je kijkt op je telefoon. Straks nog een
biertje in jullie favoriete kroeg en dan in
de avond vertrek je naar de wildlife in de
Amazone. Maar dat is zorg voor later. Nu
eerst ontbijt met koffie op de veranda met
uitzicht op gouden stranden en immense
bergen. Beneden op straat zijn de toekomstige Pelé ’s al bezig met een voetbalpartijtje.
Krijg je zin? Dan is de Spaarverlofregeling
iets voor jou. Je kan namelijk IKB-uren
opsparen en in jouw Verlofspaarregeling
zetten. Je mag maximaal 1800 uur sparen
en dit spaarverlof kan niet vervallen.
Dat is natuurlijk fantastisch als je een lange
wereldreis wilt maken of als je in het
algemeen van reizen houdt.
Let op: Vergeet niet dat als je zes weken
of langer met verlof wilt gaan, je dit dan
wel minimaal zes maanden van tevoren
aan je leidinggevende moet melden. Als je
dit op een later moment meldt, kan je
leidinggevende je opdragen je verlof uit te
stellen als daarmee wordt voorkomen dat
de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord.

Sarah wil een half jaar zichzelf ontdekken
dus zij kiest voor een sabbatical. Sarah
heeft nu ook 8 jaar lang 187 uur gespaard
per jaar. Haar spaarverlofsaldo bedraagt
1.496 uur.
Sarah werkt net als Frank 36 uur in de
week en kiest ervoor om haar volledige
spaarverlof te benutten. Ze kan 41,5 weken
reizen (1.496/36 = 41.5 week).
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Let op: Wanneer je een sabbatical neemt
en je bijvoorbeeld aan het Copacabanastrand in Rio in een bar wilt werken dan is
dat ook nevenwerk. Je bent ten slotte nog
steeds in dienst van het rijk. Voorkom
vervelende verrassingen en vraag dus
vooraf toestemming aan je leidinggevende.
Voor de ‘ergens anders’-werker
Als je tijd wilt opnemen om bijvoorbeeld
werkervaring elders op te doen.

Karim heeft dezelfde uren opgebouwd als
Sarah en Frank maar hij wil een nieuwe
uitdaging aangaan. Hij wil een poosje als
projectleider werken bij een onderneming
in de Randstad.
Let op: Ook hier gelden de nevenwerkzaamhedenregels voor ambtenaren.
Wanneer je ergens anders gaat werken om
ervaring op te doen, vraag hiervoor dan
wel altijd toestemming aan je leidinggevende. Je bent immers nog steeds ambtenaar en zo voorkom je mogelijke conflicten
over het doen van nevenwerkzaamheden
die jouw functievervulling bij het rijk
kunnen raken.
Maar ook voor de al wat oudere ‘jongere’
Maakt de commercial van Zwitserleven je
ook zo jaloers?
Het gevoel van onbevangen kunnen
genieten?
Ook dan kan jouw IKB je hierbij helpen.

Ad neemt voorafgaand aan zijn pensioen
net als Sarah en Karim 41,5 week spaarverlof op. Om iets bij te verdienen, wil hij een
paar uur in de week belastingadvies geven.
Let op: Ook hier gelden de regels van
nevenwerk. Ook al treedt Ad direct na zijn
spaarverlof uit dienst en gaat hij met
pensioen, tijdens het spaarverlof is Ad nog
ambtenaar in dienst van het rijk.

Wil je wat meer praktische informatie over
IKB en PAS?
Lees dan de Infobrief IKB en PAS.
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