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Handleiding Benefitshop  

Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik in je online werkomgeving op de  
tegel van de Benefit shop 
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Benefitshop – Individueel Keuzebudget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal dagen waarin je 
nog een keuze kan maken 
voor de volgende 
salarisperiode 

Besteedbare 
ruimte IKB 

Keuzegedeelte voor het 
uitbetalen van je budget 

Besteedbare 
ruimte LBB 

Naar de Benefitshop 
om keuzes te maken 

Maak het budget 
zichtbaar 
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Benefitshop – Individueel Keuzebudget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze keuze heb je de mogelijkheid om 
eenmalig je IKB of een deel van je IKB uit te 
betalen bij je salaris.  

Met deze keuze kun je maandelijks (een deel van) 
je IKB laten uitbetalen. Je kunt zelf aangeven hoe 
hoog dit bedrag moet zijn en tot welke maand je 
deze keuze wilt maken. 

Met deze keuze wordt je IKB iedere maand 
uitbetaald.  Je kan gedurende de maand keuzes 
maken in de benefitshop, het bedrag wat nog over 
is aan het eind van de periode wordt automatisch 
uitbetaald.  

• In december wordt het (restant) Individueel Keuzebudget altijd uitgekeerd. In de 
producten voor het beheren van je budget kun je daarom geen keuze maken voor periode 
december 
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Benefitshop – Individueel Keuzebudget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakte keuze en de 
waarde van die keuze 

Hiermee geef je aan dat je de 
keuze definitief wilt maken 

Optie om vakbondscontributie 
fiscaal uit te ruilen met het IKB  

 

Akkoordverklaring 
voorwaarden, de 
voorwaarden zijn te 
vinden als je op  klikt 

Hier kun je door middel 
van het invoerveld 
aangegeven hoeveel 
euro je wilt inzetten om 
je keuze te betalen 

Hier kies je of je eenmalig 
of periodiek verlof wilt 
kopen 
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Benefitshop – Individueel Keuzebudget 

Bedrag dat je wilt 
declareren 

Factuurdatum, deze 
moet binnen het 
huidige jaar vallen 

Factuur uploaden door 
middel van slepen of 
zoeken 

Meer informatie over 
het gekozen product 
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Benefitshop – Loopbaanbudget 
 

 

 

Besteedbare ruimte 
Loopbaanbedrag 

Wanneer je het budget 
niet besteedt vervalt er 
na 60 maanden 
maandelijks een deel  
van het budget 

Naar de 
Loopbaanbedragshop 
om keuzes te maken 

Aantal dagen waarin je 
nog een keuze kan maken 
voor de volgende 
salarisperiode 
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Benefitshop – Loopbaanbudget 
 

Overzicht product 
keuzes 
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Benefitshop – Loopbaanbudget 

 

Kies bijvoorbeeld voor 
kennis wanneer je een 
seminar of training hebt 
gevolgd  

Gemaakte keuze en de 
waarde van die keuze 

Hier kun je door middel 
van het invoerveld 
aangegeven hoeveel 
euro je wilt inzetten om 
je keuze te betalen 

 

Akkoordverklaring 
voorwaarden, de 
voorwaarden zijn te 
vinden als je op  klikt 

Hiermee geef je aan dat je de 
keuze definitief wilt maken 
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Benefitshop – Loopbaanbudget 

 

Kies je voor opleiding, dan kun je aangeven of de werkgever de 
factuur al heeft betaald. Wanneer er een verdeling is tussen eigen 
bijdrage LBB en werkgever declareer je hier alleen je eigen 
bijdrage. 

Hier kun je door middel 
van de invoervelden 
aangegeven hoeveel 
euro je wilt inzetten 
vanuit je LBB en/of IKB 
om je keuze te betalen  
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Benefitshop – Loopbaanbudget 

 

Kies je voor duurzame inzetbaarheid wanneer je bijvoorbeeld 
een sportabonnement wilt declareren. Omdat dit bruto 
verrekend moet worden moet je twee keer het factuurbedrag 
invullen in verband met de belasting die erover afgedragen 
wordt. Kost je sportabonnement bijvoorbeeld €50,- dan vul je bij 
het factuurbedrag €100 in.  

Factuur uploaden door 
middel van slepen of 
zoeken 
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Benefitshop – Loopbaanbudget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je een keuze hebt 
doorgegeven verschijnt er een 
groene balk dat het gelukt is.  
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Benefitshop – Overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kun je verschillende 
overzichten bekijken.  

De keuzes die je hebt gemaakt en 
de status ervan zie je in het 
keuzeoverzicht.  
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Benefitshop 

 

 

 
 

Kom je er niet uit, mail dan de 
salarisadministratie 

Voor veelgestelde vragen kun je terecht bij   
FAQ 

 

https://support.sterker.nl/hc/nl/articles/4416516067985-Tasper-FAQ

