Rekenregels en rekenvoorbeelden Loopbaanbudget

Alle medewerkers die onder de Cao Sociaal Werk vallen bouwen een Loopbaanbudget op.
Het Loopbaanbudget bestaat uit een loopbaanbedrag en vitaliteitsuren, met als doel dat medewerkers
aan hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen werken.
Het loopbaanbedrag wordt opgebouwd in geld en is bestemd voor alle werknemers, behalve:
•
•

Leerling-werknemers
Werknemers in I/D-banen en in garantiebanen.

De vitaliteitsuren gelden voor iedereen vanaf 30 jaar en worden opgebouwd in uren.
Waar moet je rekening mee houden bij het berekenen van de reservering van het
Loopbaanbudget?
•
•
•
•

Er wordt een reservering gemaakt door in het salarissysteem een netto component aan te
maken; er worden namelijk geen loonheffingen over berekend.
De reservering is 1,5% van het salaris.
Grondslag voor de maandelijkse reservering = bruto maandsalaris + reservering
vakantietoeslag + reservering eindejaarsuitkering +ORT (indien van toepassing).
De maximale opbouwperiode is 36 maanden. Voor de maximale opbouw geldt het
loopbaanbedrag op basis van het fulltime salaris (plus eventuele ORT). Na 36 maanden
opbouw vervalt (het resterende deel van) de eerste opgebouwde maand.

Meer informatie over het Loopbaanbudget vind je hier.
Voorbeeld
Bruto salaris januari 2020

€ 3.000,00

Vakantietoeslag

8%

Eindejaarsuitkering

8,3%

Loopbaanbedrag 2020

1,5%

ORT

€ 100,00 (per maand)

Rekenvoorbeeld maximaal op te bouwen loopbaanbedrag
Bruto salaris

€ 3.000 x 12 = € 36.000

Inclusief vakantietoeslag

€ 36.000 x 1,08 = € 38.880

Inclusief eindejaarsuitkering

€ 38.880 x 1,083 = € 42.107,04

Maandelijkse opbouw zonder ORT:

€ 52,63

Maandelijkse opbouw met ORT:

€ 54,13

Maximaal op te bouwen Loopbaanbedrag per jaar is 1,5% van € 42.107,04 is € 631,61.
Voor drie jaar is dat € 1.894,82.
Bij ORT van toepassing van € 100 per maand wordt het totaal: € 42.107,04 + € 1.200 = € 43.307,04
Maximaal op te bouwen loopbaanbedrag per jaar is 1,5% van € 43.307,04 is € 649,61.
Voor drie jaar is dat € 1.948,82.

