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Concept besluit IKB 
 
Inleiding 
 
In de CAO 2009-2011 (verder de SAW) zijn partijen overeengekomen per 31 december 
2011 een individueel keuzebudget in te voeren. Het LAWA heeft een werkgroep de op-
dracht gegeven het individueel keuzebudget (verder IKB) in te richten dat verder bouwt 
op de doelstellingen uit 2002/2003 en de huidige ambities in het kader van flexibilise-
ring, individuele keuzes en leeftijdbeleid. 
 
De werkgroep is het najaar diverse keren bij elkaar geweest en heeft een aantal vraag-
stellingen aan een breed samengestelde klankbordgroep voorgelegd en deskundigen 
geraadpleegd. Op basis hiervan heeft zij advies uitgebracht. Dit advies ligt ten grond-
slag aan dit besluit. 
 
Uitgangspunten 
 
Het Individueel Keuzebudget geeft vorm aan de nieuwe arbeidsverhoudingen in de 
sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap, binnen 
bestaande CAO afspraken, van de medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. Het IKB 
individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden. Doel is een transparante SAW, 
waarin de medewerker de bij zijn levensfase en/of omstandigheden passende keuzes, 
kan maken.  
 
Met de invoering van het individueel keuzebudget leggen we een basis voor een nieu-
we manier van omgaan met belonen met minder regels en een andere kijk op de ver-
houding individu-collectief. 
In de meest simpele vorm gaat het in een arbeidsrelatie om tijd en geld. Het individueel 
keuzebudget brengt de SAW terug naar deze kern.  
 
Voordelen voor de medewerkers: 

1. Je weet wat je hebt. 
2. Je kunt zelf over het budget beschikken. 
3. Je bent minder afhankelijk van je werkgever. 
4. Geeft ruimte om de bij jou passende keuzes te maken. 

 
Voordelen voor de werkgever: 

1. Het budget doet een beroep op de individuele verantwoordelijkheid. De rol van 
de werkgever is faciliterend in plaats van verzorgend (paternalistisch) 

2. Minder regels. 
3. Transparante arbeidsvoorwaarden, differentiatie naar groepen is zichtbaar. 
4. Transparante arbeidsvoorwaarden dragen bij aan aantrekkelijk werkgever-

schap. 
 
Middelen voor het IKB - uitgangspunten en rekenregels 
 
Bij haar besluit over de middelen die naar het IKB gaan hanteert het LAWA de volgen-
de uitgangspunten: 

1. Arbeidsvoorwaarden die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de arbeidsprestatie 
moeten blijven bestaan. Deze regelingen staan niet ter discussie. De regeling 
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blijft gehandhaafd, mogelijk kan om bij de aanwending van middelen in het IKB 
meer omvang te krijgen, de uitbetaling wel via het IKB verlopen. Bij betaling van 
deze arbeidsvoorwaarden via het IKB geldt als harde eis dat de arbeidsvoor-
waarde herkenbaar en controleerbaar moet zijn en speelt het vraagstuk van 
technische haalbaarheid en kosten/baten een rol. 

2. Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen zonder de directe koppeling met de ar-
beidsprestatie kun je opheffen. De regeling eindigt en de middelen gaan op in 
het IKB. Over deze categorie middelen neemt het LAWA besluiten. Besluit het 
LAWA om de regeling op te heffen dan moet betaling via het IKB tot stand ko-
men. Hieraan ligt geen kosten/baten vraag meer ten grondslag. 

3. Kostenvergoedingen (inclusief opleidingskosten) zijn doeluitkeringen. Het LA-
WA volgt het advies van de werkgroep en neemt deze regelingen niet op in het 
IKB. 

 
Naast deze indeling van arbeidsvoorwaarden hanteert het LAWA drie uitgangspunten 
voor de rekenregels om middelen naar het IKB te brengen: 

1. Het uitgangspunt kostenneutraliteit aan werkgevers- en aan werknemerszijde. 
2. Een aantal huidige regelingen kent inkomensbeschermende afspraken voor de 

laagste salarisschalen. Het LAWA wil in het IKB deze inkomensbescherming te-
rug zien. Het gaat om de volgende regelingen: 

o De huidige eindejaarsuitkering 3.2.2. 
o De huidige levensloopbijdrage 3.5.1.1 en 3.5.2.2. 
o De huidige tegemoetkoming ziektekostenvoorziening 5.3.2. 

3. Een aantal huidige regelingen is aan leeftijdscohorten op basis van geboorteja-
ren gebonden. Deze verdeling naar geboortecohorten wil het LAWA terug laten 
keren in het IKB. Op termijn stromen de leeftijdscohorten uit en resteert voor dit 
deel een voor iedereen gelijk budget. Hierbij gaat het om de volgende regelin-
gen: 

o Het overgangsrecht op leeftijdsdagen 4.2.3 lid 3. 
o De levensloopbijdragen 3.5.2.1 en 3.5.2.3. 
o Het niet deelnemen aan de seniorenregeling voorheen 4.5. 

 
In het akkoord vastgestelde bronnen/middelen voor het IKB 
 

• Vakantietoeslag; deze toeslag zal apart herkenbaar/herleidbaar moeten zijn als 
onderdeel van het IKB. De werkgever is wettelijk verplicht vakantietoeslag van 
8% te betalen en er is een wettelijk vastgelegde bodem. Bij de technische in-
richting van het IKB moet dit meegenomen worden. De vakantietoeslag wordt 
opgenomen als 8% van de maandelijkse bezoldiging en is pensioengevend. 

• Eindejaarsuitkering; de regeling eindigt per 31 december 2011. De middelen 
worden in het IKB opgenomen (4% van het maandsalaris. Dit is pensioenge-
vend). Het uitgangspunt van de oorspronkelijke inkomensbescherming tot max. 
schaal 7 wordt in de rekenregels verwerkt (zie bijgevoegde tabel). 

• Collectieve resultatendeling; de regeling is 1 januari 2010 beëindigd. Afgespro-
ken is de middelen als 1,32% van het maandsalaris op te nemen. Dit is pensi-
oengevend in het IKB.  

• Middelen uit de vroegere seniorenregeling; in het akkoord 2009-2011 is over-
eengekomen dat deze middelen; 0,36% van het maandsalaris/pensioengevend 
onderdeel wordt van het IKB. Deze uitkering geldt alleen voor medewerkers die 
niet deelnemen aan de 1 oktober 2009 geëindigde seniorenregeling. 

• Levensloopbijdragen artikel 3.5.1 en 3.5.2; de regeling eindigt 31 december 
2011. De middelen gaan naar het IKB waarbij het uitgangspunt van de oor-
spronkelijke inkomensbescherming schaal 1 t/m 6 in de rekenregels verwerkt 
wordt. Dit geldt eveneens voor het verwerken van de verschillende bijdragen 
naar leeftijdscohorten (zie tabel).  
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In de huidige systematiek telt de levensloopbijdrage mee bij het berekenen van 
de vakantietoeslag en jubileumgratificatie. Deze worden berekend over het be-
grip bezoldiging. Bij opname van de diverse levensloopbijdragen in het IKB val-
len deze bijdragen in de bezoldiging weg. Hiervoor is in bijgesloten tabel gecor-
rigeerd. Ter compensatie van de vakantietoeslag zijn alle levensloopbijdragen 
bij opname in het IKB met 8% verhoogd (zie tabel). De correctie voor jubileum-
gratificatie is marginaal en komt veelal tot uitdrukking in de afronding. 
De huidige bijdragen zijn pensioengevend en ook in het IKB komt dit terug. Eén 
van deze bijdragen is gedeeltelijk niet pensioengevend - de 0,8%  
levensloopbijdrage uit artikel 3.5.2.1 – deze is nu vrij van pensioenpremie. Het 
LAWA verzoekt de Unie met het ABP af te spreken dat deze 0,8% ook pensi-
oenpremie vrij in het IKB kan worden opgenomen. Staat het ABP dit niet toe, 
dan vraagt het LAWA aan Quintop om uit te rekenen welke correctie van het 
maandpercentage voor pensioenpremie nodig is om deze bijdrage pensioenge-
vend in het IKB op te nemen. 

 
Tijdsbronnen/middelen voor het IKB 
 
Het LAWA wil uitsluitend tijdsaanspraken in geld omzetten, als door de Unie met het 
ABP af te spreken is dat hierover geen pensioenpremie wordt afgedragen en dat deze 
tijdsaanspraken ook zonder verrekening van pensioenpremie weer terug te kopen zijn. 
Werkt het ABP niet mee aan deze afspraak dan adviseert de werkgroep de tijdsaan-
spraken in verlofuren te laten voortbestaan, waarbij individueel gekozen kan worden 
voor verkoop van deze bovenwettelijke verlofuren, inclusief het afdragen van pensi-
oenpremies. 
 
Het LAWA neemt dit advies over en vraagt de Unie om met het ABP tot afspraken te 
komen. 
 
Het gaat om de volgende middelen: 

• (bovenwettelijke) verlofuren, artikel 4.2.3.2 terugbrengen naar het wettelijk mi-
nimum van 144 uur (bij een 36-urige werkweek); het LAWA volgt het advies van 
de om de 21,6 uur in 1,15% van het maandsalaris/niet pensioengevend om te 
zetten. 

• Artikel 4.2.3 lid 3 overgangsregeling leeftijddagen voor medewerkers die in 
2009 in dienst waren en de leeftijd van 50 jaar hadden bereikt op 31-12-2009. 
Komt het bij het ABP tot afspraken over vrijstelling pensioenpremie dan besluit 
het LAWA het overgangsrecht voor het cohort 31-12-49 / 01-01-55 vast te stel-
len op 5 dagen en het overgangsrecht voor het cohort 31-12-54 / 01-01-1960 
op 4 dagen, respectievelijk 1,92% en 1,53% van het maandsalaris/niet pensi-
oengevend. 

 
Tabel 1 geeft een overzicht van middelen die met dit besluit naar het IKB gaan. In de 
tabel is er van uitgegaan dat de gewenste afspraken met het ABP gemaakt kunnen 
worden. Kunnen er met het ABP geen afspraken gemaakt worden over het pensioen-
premie vrij blijven van deze middelen, dan blijven de aanspraken/regelingen in tijd be-
staan. 
 
Arbeidsvoorwaarden rechtstreeks gekoppeld aan de arbeids-
prestatie 
 
Het LAWA onderschrijft het advies van de werkgroep om een aantal arbeidsvoorwaar-
delijke regelingen te laten bestaan en daarvan de betaling via het IKB te laten lopen. 
Vooropgesteld dat bij implementatie deze keuzes technisch en financieel haalbaar zijn. 
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Tevens wil het LAWA meegeven dat deze middelen uitsluitend mogen worden opge-
nomen indien zij voor de medewerker herleidbaar en controleerbaar blijven. 
 
Bij de financiële afweging spelen twee overwegingen een rol:  
De in het advies genoemde omvang van het IKB wordt hoger en deze keuze draagt bij 
aan de duidelijkheid over de begrippen salaris en bezoldiging. 
 

• Artikel 4.2.3 lid 5 regelt twee extra verlofdagen voor medewerkers met ORT en 
wachtdienst. Indien de Unie met het ABP tot afspraken over vrijstelling pensi-
oenpremies kan komen, kan dit omgezet worden in 0,77% van het maandsala-
ris, pensioenpremie vrij. 

• Artikel 4.2.3 lid 6 compensatie feestdagen voor medewerkers in de ORT; de-
zelfde voorwaarde voor afspraken met het ABP geldt voor deze compensatie-
dag. Komen de afspraken tot stand dan kan 2,69% van het maandsalaris, pen-
sioenpremievrij worden opgenomen. 

• Meerwerk; de uitbetaling kan via het IKB lopen. 
• Overwerk; nu wordt de toeslag in geld uitbetaald en het gewerkte uur in eerste 

instantie in tijd/verlof ingeroosterd. Kan overwerk via het IKB uitbetaald worden 
dan wil het LAWA ook het gewerkte uur uit betalen. De medewerker die vrije tijd 
wil kan immers het IKB aanwenden voor het kopen van extra verlofuren.  

• Gratificatie; Boter bij de vis, het gaat om incidentele betalingen. Echter ook hier 
wil het LAWA in principe uitbetalen via het IKB. 

• De nieuwe individuele prestatietoeslag; De prestatietoeslag is een eenmalige 
uitkering van 3,5% of 5%, en wordt na het beoordelingsjaar in februari in een 
bedrag ineens uitbetaald. Het is een percentage van het jaarsalaris (de 12 feite-
lijk uitbetaalde maandsalarissen) van het beoordelingsjaar en valt onder het 
pensioengevend inkomen. 

 
Arbeidsvoorwaarden (voorlopig) niet opnemen in het IKB 
 
Het LAWA volgt het advies van de werkgroep bij deze middelen en komt tot de volgen-
de besluiten: 

• Middelen voor uitkering bij ambtsjubilea, artikel 3.1.23 SAW. De werkgever be-
nut de fiscale mogelijkheid voor het netto uitkeren van ambtsjubilea. Deze uitke-
ringen maken onderdeel uit van het vraagstuk hoe verder bij de nieuwe werk-
kostenregeling. Uitgangspunt bij de inrichting van het IKB is de bestaande fisca-
le voordelen handhaven. Het LAWA wil het toekomstvraagstuk onder brengen 
bij de werkkostenregeling. Valt de jubileumgratificatie onder de vrijstellingen en 
kan dit fiscale voordeel niet op andere wijze worden aangewend dan wil het 
LAWA de jubileumgratificatie handhaven. Geldt dit niet en kan het fiscale voor-
deel in de nieuwe werkkostenregeling ook anders worden benut dan wil het 
LAWA de middelen opnemen in het IKB. 

• De tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenvoorziening, artikel 5.3.2 
SAW. In de SAW is vastgelegd dat de tegemoetkoming in de ziektekostenvoor-
ziening gekoppeld is aan het collectieve contract en een bepaalde pakket af-
name. Dit is nu IZA Classic. Aan deze afspraken liggen twee motieven ten 
grondslag: 

1. Deze constructie bindt medewerkers aan het collectieve contract. Dit 
maakt het mogelijk om gunstiger afspraken te maken; 

2. en om andere dienstverlening voor het collectief te organiseren. 
Het LAWA adviseert bij de aanbesteding van het ziektekostencontract de ver-
binding met de tegemoetkoming los te laten en de tegemoetkoming op te ne-
men in het IKB. 
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De binding met een ziektekostenverzekeraar kan via de produkten in het IKB, in 
de winkel tot stand gebracht worden. Waarbij het LAWA nadrukkelijk voorkeur 
heeft voor meer dan 1 aanbieder. 

• Betaald ouderschapsverlof (gemiddeld 0,24% van het jaarsalaris, niet pensi-
oengevend); Op basis van de uitgangspunten voor het IKB zou de regeling be-
taald ouderschapsverlof kunnen eindigen en de middelen op gaan in het IKB. 
Partijen hebben bij deze regeling verschillende ambities en deze zijn niet over-
brugbaar gebleken. Het LAWA wil de regeling ouderschapsverlof opnieuw 
agenderen in een volgende SAW onderhandeling en bij de start van het IKB op 
31 december 2011 buiten beschouwing laten. 

• Middelen uit het kortdurend zorgverlof, artikel 4.4.8 SAW; Het terugbrengen per 
SAW afspraak naar een bijdrage van 0% stuit op grote weerstand, zelfs de 
specialisten kennen deze mogelijkheid niet. Het LAWA vindt het oproepen van 
veel weerstand voor nagenoeg te verwaarlozen middelen niet opportuun en 
handhaaft de regeling/afspraak om kortdurend zorgverlof voor 75% te vergoe-
den.  

• Uitkering bij overlijden (wettelijk verplicht 1 maand, fiscaal vrijgesteld zijn 3 
maanden); Net als bij kortdurend zorgverlof stuit eindigen van de regeling op 
veel weerstand en brengt het nagenoegen geen middelen op. Ook de fiscale 
vrijstelling verdwijnt bij opheffing van de regeling. Het LAWA wil de regeling 
handhaven en buiten het IKB houden. 

• Verlof voor vakbondsactiviteiten; Het gaat hier qua karakter om een doeluitke-
ring. Het LAWA wil in lijn met de uitgangspunten deze regeling, net als vergoe-
dingen voor dienstreizen en woon/werkverkeer, buiten het IKB te houden. 

 
Inkomensbescherming laagste salarisschalen 
 
Het LAWA wil zijn besluit om de inkomensbescherming in het IKB te handhaven verder 
verduidelijken. In de huidige regelingen zijn verschillende afspraken met inkomensbe-
scherming. Het LAWA wil dit vereenvoudigen en terug brengen naar 1 rekenregel 
waarbij iedereen minstens dezelfde rechten houdt. 
 
De vereenvoudiging wordt bereikt door de drie inkomensbeschermende afspraken om 
te zetten in één zelfde rekenregel. De afspraken worden omgezet naar een percentage 
van het maximum van de salarisschaal. 
 
Beide levensloopbijdragen vallen weg uit de bezoldiging. Dit wordt neutraal opgelost 
door de bijdragen met vakantietoeslag en opbouw jubileumgratificatie te verhogen.  
 
Bij het omzetten van de rekenregels naar een percentage van het maximum van de 
salarisschaal treden in schaal 1 tot en met 7 positieve en negatieve effecten op, die ten 
dele tegen elkaar wegvallen. Het LAWA heeft besloten om daar waar onderaan de 
streep negatieve effecten optreden deze te compenseren (schaal 1 tot en met 4 en 
schaal 7). Zij weegt het garanderen van dezelfde arbeidsvoorwaarden voor de laagste 
salarisschalen zwaarder dan kostenneutraliteit voor de werkgever. In de schalen 1 tot 
en met 7 is nu spraken van enkele kleine verbeteringen voor groepen medewerkers. 
 
De verrekening van artikel 3.5.1.1, artikel 3.5.2.2 en de bodem bepaling uit artikel 
3.2.2, inclusief compensatie afspraak is opgenomen in bijgesloten tabel (bodemuitke-
ringen en inkomensbeschermende afspraken uitgedrukt in een percentage van het 
maximum maandsalaris van de schaal. 
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Producten 
 
De middelen kunnen aangewend worden voor doelen of in het IKB meer gangbaar 
producten. Dit zijn in ieder geval de huidige doelen/producten: 

• fiets 
• vakbondscontributie 
• opleidingskosten (die niet vergoed worden op basis van hoofdstuk 11 SAW) 
Voor deze drie producten geldt dat zij vallen onder de nieuwe werkkostenregeling. 
Dit betekent dat deze producten conform de afspraken uit de onderhandelingen 
onder de bekende fiscale voorwaarden opgenomen worden in de winkel. Aan de 
werkgroep werkkostenregeling wordt de vraag voorgelegd wat dit betekent onder 
het nieuwe regime. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1-1-2014 moet de verbinding 
met de werkkostenregeling bepaald worden. 
• ABP extraPensioen (met inachtneming van de regels van het pensioenregle-

ment) 
• spaarloon 
• levensloop sparen 

 
Het LAWA besluit de volgende nieuwe doelen bij de start van het IKB op te nemen: 

• verlof  
Aan het kopen van verlofuren worden fiscaal gezien geen grenzen gesteld. Het 
LAWA wil aan het kopen van verlof verbinden dat dit verlof in overleg met de 
leidinggevende in hetzelfde kalenderjaar wordt opgenomen.  
Daarnaast wil het LAWA in de SAW vastleggen dat voor twee keer de aanstel-
lingsduur per week van de ambtenaar dezelfde spelregels, c.q. mogelijkheden 
gelden als voor het wettelijk verlofrecht van vier keer de aanstellingsduur per 
week. 

• reserveren van geld 
Dit product heeft een tweeledig doel: door te reserveren kan er op enig moment 
ook grotere bedragen aangewend worden voor de producten. Wil een mede-
werker een betalingspatroon dat lijkt op het huidige patroon dan kan hij via re-
serveren op een later moment, bijvoorbeeld mei, een groter bedrag ineens laten 
uitbetalen.  

• inkomensverzekeringen van bijvoorbeeld Loyalis 
 
Tot slot wil het LAWA vragen om na invoering van het IKB te onderzoeken of de vol-
gende producten  ook in het IKB opgenomen kunnen worden: 

• ziektekostenverzekeringen 
• vervoersabonnement/NS kaarten 
• aanschaf PC 

 
Inrichtingseisen 
 
Op dit moment maken medewerkers 1 keer per jaar een keuze. Het LAWA wil dat het 
IKB zo ingericht wordt dat er maximale keuzevrijheid ontstaat. Maximale keuzevrijheid 
betekent dat de medewerker dagelijks keuzes kan maken/mutaties. Dit tot de sluitings-
dag voor de salarisverwerking van enige maand. 
 
Om zorgvuldig en weloverwogen zijn keuzes te kunnen maken moet de medewerker 
zijn keuzes online kunnen maken en direct zichtbaar hebben welke gevolgen zijn keu-
zes hebben voor de salarisbetaling.  
 
De afdeling P&O/salarisadministratie zal bij de implementatie en uitvoering in haar ser-
vice/helpdesk taken rekening moeten houden met medewerkers die niet of niet inten-
sief de PC gebruiken. 
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De medewerker kan niet meer tot uitbetaling laten komen dan er in het IKB is opge-
bouwd. Met andere woorden in januari kun je 1/12de aanwenden en niet het hele jaar-
budget. Als je in januari deze 1/12de reserveert, kun je vervolgens in februari 2/12de 
aanwenden.  
 
Deze opbouw van het IKB betekent dat in december 2011 de in 2011 opgebouwde va-
kantietoeslag uitbetaald zal worden. 
 
Het LAWA volgt het advies van de werkgroep en wil dat de terugval aansluit bij de uit-
gangspunten van verantwoordelijkheidsverdeling. Het LAWA wil dan ook de volgende 
terugval: maakt een medewerker geen keuze dan wordt het IKB automatisch uitbe-
taald. 
 
Voor 2012 wil het LAWA op basis van de vanuit de klankbordgroep gesignaleerde zor-
gen over een automatisch ander betalingspatroon dan het huidige patroon een andere 
terugval. In het eerste gewenningsjaar, 2012 wil het LAWA de terugval op twee beta-
lingen instellen: maakt een medewerker geen keuze dan wordt standaard 5/12de IKB in 
mei en 7/12de IKB in december uitbetaald. 
 
Het LAWA  wil ook een aantal individuele betalingen via het IKB laten lopen. Voor deze 
eenmalige, individuele betalingen (bijvoorbeeld prestatietoeslag of overwerk) wil zij de 
terugval op uitbetalen zetten. 
 
Communicatie en implementatie 
 
Het LAWA wil in het eerste kwartaal van 2011 gebaseerd op het advies van Quintop 
een communicatieplan vaststellen. 
 
Het LAWA wil in het eerste kwartaal van 2011 uitsluitsel krijgen van de VDW welke van 
de hiervoor genoemde arbeidsvoorwaarden rechtstreeks gekoppeld aan de arbeids-
prestatie daadwerkelijk via het IKB tot uitbetaling gaan komen. 
 
Het LAWA vraagt het A&O fonds een communicatie toolkit voor P&O te maken. Deze 
toolkit kunnen de P&O afdelingen gebruiken om het IKB vanaf september 2011 bij het 
eigen waterschap te introduceren. 
 
In dit besluit zijn de SAW teksten en artikelnummers van 1 januari 2011 gebruikt. 
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