
combinatie

•  Extra verlof om vaker op mijn kleinkinderen te passen 
•  Hersteltijd door af en toe een dag minder te werken 
• Extra (zorg)tijd met mijn vader/moeder  
• Een periode vrijwilligerswerk in het buitenland
• Tijd sparen voor een half jaar sabbatical 
•  Dagen om stage te lopen bij een andere  

organisatie

•    Uitstel van mijn keuze en spaar automatisch tot 
eind december

• Sparen voor een eigen huis
•  In augustus het schoolgeld betalen voor mijn 

twee studerende kinderen
•  Werk maken van mijn tekentalent en sparen voor 

een serieuze opleiding
•   Zoveel mogelijk kunnen werken, er is enorm veel 

te doen dit jaar

•  Verbouwen, dus deels in geld en wat extra verlof.
•  Een droomreis maken, meer verlof en geld om het te kunnen betalen.
•  Een opleiding betalen en tijd om te studeren.
•  Iets meer verlof naast de zomersluiting en uitbetalen  

in december.

verlof

Aandachtspunten:

wanneer uitbetalen?wanneer opnemen?

dit jaar dit jaarvolgend jaar volgend jaar

in mei 
en dec 

(of in ... en dec)

alles tegelijk  
uitbetalen 

in dec

uitbetalen in 
dec en zelf op 
spaarrekening 

plaatsen

maandelijksaaneengesloten 
periode

maandelijks anders anderssparen

restant uitbetalenhoeveel uur opnemen? &

geld

•  Toeslagen: Bij volledige uitbetaling van je IKB stijgt het inkomen 
en dat kan effect hebben op of en hoe hoog toeslagen nog zijn. 
Bij de Belastingdienst kan je proefberekeningen maken.

•  Bruto-netto: Bij uitbetaling voor bijv. een opleiding wordt moge-
lijk geen loonheffing ingehouden. Dan is het vrijgesteld of is het 
bij de werkgever in de werkkostenregeling opgenomen. Of er 
wordt wel loonheffing ingehouden, maar kun je het bij de  
aangifte inkomstenbelasting terugvragen. 

•  Hypotheek of lening: Bij volledige uitbetaling van je IKB stijgt 
je inkomen en kan je meer lenen, maar ook omgekeerd: bij meer 
dan 26 uur aankopen verlof (bij fulltime) daalt je inkomen en kan 
je hypotheekhoogte lager zijn. Reken het goed uit, want met je  
IKB kies je vaker dan met je hypotheek. 

Aandachtspunten:

verlof      geld

Wat doe jij met je IKB?
Geef steeds voor 1 januari en voor 1 juli je keuzes door!

Maak een weloverwogen keuze en let op de  
mogelijke effecten. Zoek zo nodig meer informatie 

over de aandachtspunten. Bespreek met je  
werkgever je keuze, gericht op je eigen optimale 

keuzevrijheid, duurzame inzetbaarheid en de  
continuïteit van het werk. 

 » Kijk op het online IKB-dossier «  

voor meer informatie en ondersteuning

•  Pensioenopbouw: Bij aankoop van meer verlof dan 10%  
van je gemiddelde arbeidsduur daalt voor het pensioen je  
deeltijdfactor. Bij aankoop van 187,8 uur of meer (bij fulltime)  
is dat voor PFZW minder werken, met effect op je  
pensioenopbouw.

•  Uitkeringen: Aankoop van verlof boven de voormalige 26 uur 
bovenwettelijk verlof en uitbetaling van je IKB kan effect hebben 
op de grondslag voor de berekening van een eventuele uitkering.  
Bij UWV vind je diverse rekenhulpen.

•  Loonbeslag: Helaas valt er niet veel te kiezen. Bij volledige 
IKB-uitbetaling stijgt je inkomen. Bij aankoop van verlof daalt dit. 
Effecten op de belastingvrije voet en het loonbeslag moet je goed 
uitzoeken. Hier meer informatie.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/toeslagen/proefberekening_toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/
https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/maximale-hypotheek
https://www.fcb.nl/caos/cao-welzijn-maatschappelijke-dienstverlening/dossier-individueel-keuzebudget
https://www.pfzw.nl/wat-doe-ik-bij/minder-werken/paginas/default.aspx
https://www.pfzw.nl/wat-doe-ik-bij/minder-werken/paginas/default.aspx
http://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/index.aspx
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/

