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Individueel Keuzebudget
in combinatie met de PAS-regeling
De PAS-regeling heeft gevolgen voor het gebruik van mogelijkheden uit het
Individueel Keuzebudget. Hieronder een overzicht van de gevolgen.
Ieder jaar 18,2 IKB-uren ontvangen

Als je deelneemt aan de PAS-regeling krijg
je ieder jaar 18,2 IKB-uren. Deze IKB-uren
vervangen de bovenwettelijke vakantieuren en leeftijdsuren. Jouw IKB-uren krijg
je ieder jaar per 1 januari beschikbaar voor
het hele kalenderjaar. Werk je in deeltijd?
Dan worden de IKB-uren naar verhouding
berekend.

Maximaal 157 extra IKB-uren kopen

Je kunt per jaar maximaal 157 extra IKBuren kopen.
Bij PAS wordt de werktijd met 15,8%
gekort. Dat zorgt ervoor dat het aantal te
kopen IKB-uren ook wordt aangepast
omlaag. Bij een voorheen 36-urige werkweek en het toepassen van de PAS-regeling, zorgt dit ervoor dat je geen 187 uur
kunt kopen maar 157 uur.
[Berekening: 187/100*15,8 = 29,546; 187
uur - 29,546 = 157,454 uur].

Maximaal 1516 uur IKB-spaarverlof sparen

En je kunt maximaal 1.516 uren in de
Spaarverlofregeling sparen. Ook hier geldt
weer: werk je in deeltijd dan wordt het
Dienstverband na PAS		

maximaal aantal te sparen uren naar
verhouding berekend en naar beneden
afgerond op hele uren.

Berekening:
		

1.800/100*15,8 = 284,4;
1.800 uur - 284,4 uur = 1.516 uur

Opnemen IKB-spaarverlof

Wil jij als PAS'er IKB-spaarverlof opnemen?
Dan moet je bij opname van IKB-spaarverlof minimaal 50% van jouw oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken. Dit
betekent niet dat je maar halve weken vrij
kan nemen. Je mag het spaarverlof aaneensluitend opnemen, alleen het spaarverlof samen met het PAS-verlof mag niet
meer zijn dan 50% van het aantal uren dat
je in dat jaar moet werken.
Indien je het spaarverlof wilt inzetten om
bijvoorbeeld een jaar eerder te stoppen
met werken, dan kan dat wel. Alleen kan
je in dat jaar dat je stopt met werken en
dan spaarverlof opneemt, geen gebruik
maken van de PAS-regeling. In dat geval
moet je dus stoppen met de PAS-regeling
voordat je een jaar verlof opneemt.

IKB-uren opkopen per jaar

Spaarverlof maximaal

30,31				157,00				1.516,00
29,47				152,00				1.473,00
28,63				148,00				1.431,00
27,79				143,00				1.389,00
26,94				139,00				1.347,00
26,10				135,00				1.305,00
25,26				130,00				1.263,00
24,42				126,00				1.220,00
23,58				122,00				1.178,80
22,73				117,00				1.136,70
21,89				113,00				1.094,60
21,05				108,00				1.052,50
20,21				104,00				1.010,40
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