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Betreft knelpunten sociale zekerheidsuitkeringen en ambtsjubileumgratificatie IKB 

Met uw brief van 21 april 2017 vraagt u aandacht voor de gevolgen van het 
individueel keuzebudget (IKB) voor de sociale zekerheid en de fiscalitei~. 
U verzoekt mij om samen met de staatssecretaris van Financiën de regelgeving in 
overeenstemming te brengen met de ontwikkeling in deze modernisering van de 
arbeidsvoorwaarden. U wijst in het bijzonder op de gevolgen voor het dagloon, de 
korting van het inkomen op uitkering en voor de berekeningsgrondslag van de 
gratificatie wegens ambtsjubileum. 
Ik beantwoord uw brief mede name.ns de staatssecretaris van Financiën. Ik ga 
achtereenvolgens in op het individueel keuzebudget algemeen, de wijze waarop 
thans wordt omgegaan met het IKB en vervolgens op eventuele aanpassingen in 
regelgeving. 

Individueel keuzebudget (1KB) Algemeen 

Bij een IKB krijgen medewerkers vaak naast hun salaris een vrij besteedbaar 
budget dat is samengesteld uit bedragen van onder meer het bovenwettelijk deel 
van de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de financiële tegenwaarde van 
bovenwettelijk verlof. Medewerkers kunnen zelf bepalen aan welke doelen zij hun 
IKB besteden, zoals uitbetalen, verlof of een (loopbaangerichte) opleiding1

. 

Het IKB wordt aangemerkt als recht op geld en daarmee als loon op het moment 
van uitbetaling. Bij uitbetaling van IKB, opname, wordt het door de werkgever als 
loon verantwoord in de loonaangifte. Bedragen die worden ingezet voor andere 
doeleinden, zoals voor extra vakantiedagen of het financieren van een opleiding, 
worden door de werkgever niet als loon verantwoord bij de loonaangifte en 
daarover worden geen loonbelasting en premies geheven. Hetgeen in de loop van 
het kalenderjaar nog niet is opgenomen, wordt in het laatste aangiftetijdvak van 
het jaar als opgenomen en uitbetaald beschouwd en verantwoord in de 
loonaangifte. Het reguliere loon wordt in het tijdvak van opname uit het IKB 
hoger. Het loon kan in de loop van het jaar een andere variatie vertonen dan bij 
thans (nog) gebruikelijke loonbetaling met opbouw van vakantietoeslag en een 
vast moment van uitbetaling daarvan. 

1 Zie ook Antwoord op Kamervragen 2017203868, d.d. 21 april 2017, lid Van Raak 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Parnassusplein 5 
T 070 333 44 44 
F 070 333 44 00 
www. rijksoverheid. nl 

Contactpersoon 
dhr. J.A.M. van Dongen 

T 070 333 53 79 
JvDongen@minszw.nl 

Onze referentie 
2017-0000090751 

Uw referentie 
ECWGO/U201700333 

Pagina 1 van 3 



Bestaande omgang met het 1KB 

Datum 
Korting op uitkering en vaststelling dagloon van uitkering 

Onze referentie 
U stelt dat de bestaande wet- en regelgeving en de loonaangifte niet goed 2017-0000090151 

aansluiten bij !KB-regelingen en dat het IKB niet wordt gezien als loon SV. Ook 
stelt u dat werknemers ten onrechte worden gekort op hun uitkeringen omdat IKB 
als nieuwe inkomsten uit. arbeid worden gezien terwijl bronnen in het IKB 
voorheen al tot het loon behoorden. Zij ondervinden hiervan volgens u financieel 
nadeel. In uw brief stelt u dat de veranderde opbouw en besteding van 
vakantietoeslag bij UWV leidt tot onjuiste vaststelling van het dagloon. 

Naar mijn mening stelt UWV het dagloon van uitkeringen en de inkomsten die met 
uitkeringen worden verrekend op correcte wijze vast. De bestaande wet- en 
regelgeving laat toe ~at werkgevers !KB-regelingen in hun arbeidsvoorwaarden 
opnemen en toepassen en het uitbetaalde loon verantwoorden in de loonaangifte. 
De Belastingdienst en UWV constateren dat werkgevers die werken met een !KB 
in de loonaangifte vaak geen aangifte doen van opgebouwde of gereserveerde 
vakantietoeslag. 

UWV gaat voor de uitkeringsvaststelling uit van het loon zoals het door de 
werkgever is aangegeven en zoals het is opgenomen in de polisadministratie. 
UWV behandelt de vakantietoeslag als deel van het loon bij werkgevers met een 
IKB die geen aparte aangifte doen van reservering en uitbetaling van 
vakantietoeslag op vergelijkbare wijze als het loon bij werkgevers die 
zogenaamde all-in verloning toepassen. All-in verloners zijn werkgevers die in hun 
aangiften geen aparte opbouw en opname van vakantietoeslag kennen en bij wie 
de opbouw en opname in elk aangiftetijdv"ak in het loon is opgenomen en niet 
apart gemarkeerd. UWV neemt bij werkgevers met IKB die geen aangifte doen 
van gereserveerde vakantietoeslag de uitbetaling als niet afzonderlijk herkenbaar 
onderdeel van het loon dus in aanmerking op het moment waarop de uitbetaling 
door de werkgever in de loonaangifte is verantwoord. Bij inkomstenverrekening 
wordt het in het betreffende aangiftetijdvak aangegeven loon in aanmerking 
genomen en is niet relevant in welk tijdvak de 'opbouw' daarvan heeft 
plaatsgevonden. 

De totale hoogte van het loon dat wordt genoten is niet anders dan bij 
werknemers die geen !KB hebben, maar het moment waarop het wordt genoten 
in de loop van het kalenderjaar verschilt wel ten opzichte van de werknemers die 
geen IKB kennen. Inherent aan de keuze voor IKB en de wijze van 
verantwoording is dat het loon dat voor dagloonberekening in aanmerking wordt 
genomen of het moment waarop loon met een uitkering wordt verrekend anders 
kan zijn dan wanneer geen IKB zou zijn toegepast. 

1KB en grondslag van gratificatie voor ambtsjubileum 

In de fiscaliteit geldt een vrijstelling bij diensttijd- en overlijdensuitkeringen van 
(maximaal) een maandloon. In de situatie dat sprake is van een !KB vormt dat 
deel van het loon waarbij de werknemers kunnen kiezen hoe zij dit genieten geen 
vast gegeven. Dat geldt ook voor een vakantietoeslag die binnen het IKB een 
bron is geworden. Pas aan het eind van het jaar is duidelijk hoe het is aangewend 
voor verlof, vrijgesteld loon, gericht vrijgesteld loon of individueel belast loon. Dat 
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deel van het loon is dus niet te beschouwen als vast en gegarandeerd loon en 
maakt daarom geen deel uit van het 'loon over een maand' voor de berekening 
van de hoogte van zowel de diensttijduitkering als de overlijdensuitkering. 

Wens VNG tot aanpassingen regelgeving 
Datum 

Onze referentie 
Het staat sociale partners vrij de doorwerking naar fiscale en sociale 2011-0000090151 

zekerheidswetgeving mee te wegen bij maken van nieuwe afspraken, dus ook bij 
flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid. Doorwerking is vooral 
aan de orde in het geval het karakter van een beloning van vorm verandert, 
bijvoorbeeld belast loon omgezet wordt in een vrijgestelde vergoeding. Het is aan 
de werkgever de werknemer da·arover te informeren. De ontwikkeling van het IKB 
wordt door de ministeries, de Belastingdienst en het UWV gevolgd en besproken. 
Op dit moment is er geen reden tot aanpassing van regelgeving. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 

L.F.A~ 
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