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INLEIDING  

De behoefte aan individuele keuzes en flexibilisering neemt toe en daarom zijn Huntsman en 

vakorganisaties overeen gekomen gezamenlijk ten doel te stellen een Persoonlijk Keuze Budget te 

realiseren zodat de werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn arbeidsvoorwaarden af te stemmen op zijn 

persoonlijke wensen en behoeften.  

De intentie is om de PKB in stappen op te bouwen en uit te breiden naar een middel waarbij de 

werknemer zelf een arbeidsvoorwaardenarrangement kan samenstellen in tijd, geld of andere doelen 

zoals ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid, passend bij zijn persoonlijke situatie of bij de fase 

van zijn loopbaan. 

Als eerste stap is overeenstemming bereikt om een beperkt aantal arbeidsvoorwaarden in zijn huidige 

vorm te laten vervallen en deze om te zetten naar een maandelijkse storting in het PKB.  

1   DE REALISATIE VAN HET PERSOONLIJK KEUZEBUDGET  

a) Het PKB wordt vanaf 1 januari 2018 maandelijks opgebouwd en toegekend.  

De berekening, op basis van een percentage per categorie werknemers, vindt plaats over het basis 

maandsalaris van de betreffende maand. Het basis maandsalaris is het salaris inclusief een eventuele 

persoonlijke toeslag, exclusief ploegentoeslag en vergoedingen, rekening houdend met het parttime 

percentage indien van toepassing.  

b) Per categorie werknemers gelden de volgende PKB percentages per maand: 

PKB code Categorie 

totaal van basis maandsalaris + evt 

persoonlijke toeslag 

CD CAO Dagdienst + 2 en 3 ploegendienst 2,35% 

CP CAO 5-Ploegendienst 6,85% 

SD Staf Dagdienst + 2 en 3 ploegendienst 1,95% 

SP Staf 5-Ploegendienst 6,85% 

 

c)Een salariswijziging heeft invloed op het basis maandsalaris en hiermee op de waarde van het PKB, b.v. 

in geval van een parttime wijziging, salarisverhoging, opname van ouderschapsverlof enz.  

2.   OPNAMEMOMENT PERSOONLIJK KEUZEBUDGET  

a) Gezien de beperkte inleg per maand, gedurende deze eerste fase, zal de uitbetaling in dezelfde 

maand plaatsvinden met inachtneming van de wettelijk verplichte inhoudingen. 

 



Bijlage bij het persoonlijk keuzebudget 2018 

 

DE SAMENSTELLING VAN HET PERSOONLIJK KEUZEBUDGET 2018 

 

a) Het PKB van de werknemer wordt berekend naar de gezamenlijke geldwaarde van de volgende 

onderdelen:  

1) feestdagentoeslag (uitsluitend voor volcontinu werknemers) 

2) levensloop compensatie 0,5% herrekend naar basis maand salaris 

3) ERV-dag (uitsluitend voor niet volcontinu werknemers) 

4) Extra ERV dag (uitsluitend voor CAO niet volcontinu werknemers) 

5) Uitruil 1 dag verlof welke na 5 jaar dienstverband werd toegekend; wordt aan alle werknemers 

toegekend op basis van het basis maandsalaris + eventuele persoonlijke toeslag 

6) Stimulering PKB, onderdeel loonbod CAO 2017-2018 – Als toeslag krijgen alle werknemers een 

extra percentage van het basismaandinkomen in hun PKB. De werkgever biedt deze ter 

compensatie van eventuele individuele verschillen en ter stimulatie van het PKB. 

7) Afronding - De werkgever hanteert deze afronding ter compensatie van verschillende 

componenten per categorie werknemers 

  

De onderdelen waaruit het PKB is opgebouwd komen door deze omzetting, als arbeidsvoorwaarde, te 

vervallen per 1 januari 2018.  

 

 

 

PKB code vertaling

feestdagen- 

toeslag

levens-

loop ERV Extra ERV

na 5 jr dienst-

verband

Stimulering 

PKB, onderdeel 

loonbod CAO 

2017-2018 afronding

totaal van basis 

maandsalaris + 

ev persoonlijke 

toeslag

CD

CAO DD incl 2 en 3 

ploegen 0.00% 0.58% 0.39% 0.39% 0.39% 0.50% 0.10% 2.35%

CP CAO 5- 5.10% 0.75% 0.00% 0.00% 0.39% 0.50% 0.11% 6.85%

SD

Staf DD incl 2 en 3 

ploegen 0.00% 0.58% 0.39% 0.00% 0.39% 0.50% 0.09% 1.95%

SP Staf 5-Ploegendienst 5.10% 0.75% 0.00% 0.00% 0.39% 0.50% 0.11% 6.85%

items omzetten naar PKB



Q&A PKB 

Q - Wat als ik wijzig van bv dagdienst naar 5 ploegendienst 

A – Per maand wordt vastgesteld onder welke categorie werknemer men valt en wordt het PKB 

maandpercentage dienovereenkomstig toegepast 

 

Q – Wat als ik tijdelijk vanuit de 5-ploegendienst in dagdienst te werk wordt gesteld 

A – In dit geval worden dagdienst arbeidvoorwaarden van toepassing hetgeen betekent dat het PKB 

percentage voor de dagdienst zal gelden gedurende die periode 

 

Q -  Wat is de ingangsdatum van de wijziging als ik gedurende de maand wissel van categorie 

A- dan zal het percentage worden aangepast per de 1e van de maand volgend op de nieuwe situatie 

 

Q – kan ik dagen opnemen uit het PKB 

A – Op dit moment wordt het PKB maandelijks in geld uitgekeerd. U kunt verlofdagen kopen en de 

uitkering uit het PKB gebruiken ter compensatie. 

 

Q – Er zijn een aantal dagen opgenomen in het PKB; kan ik deze terug kopen. 

A – Ja, u kunt dagen terugkopen via de optie koopdagen. Het aantal te kopen dagen is hiertoe 

opgehoogd naar 10 dagen zodat u minimaal evenveel dagen verlof kunt nuttigen als voorheen. 

 

Q – Heeft een dag die nu in het PKB is ondergebracht dezelfde waarde als een dag die ik als koopdag 

terug kan kopen 

A – Ja, er wordt met hetzelfde percentage gerekend, namelijk 4,64% van je basismaandsalaris incl evt 

persoonlijke toeslag. 

 


