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Aandachtspunten sector 17 Detailhandel 
 

Juiste subcategorie 

 

De sector 17 kent een aantal subcategorieën, afhankelijk van de cao waar de werkgever 

onder valt:  

Groep 1 (Capgemini): 

 

Aardappelen, groente en fruit Dierenspeciaalzaken Optiekbedrijven 

Bakkersdetailhandel Doe-het-Zelf Pianovakhandel & muziekhandelaars 

Bloemenhandel Drogisterijbranche Schoenmakerij 

Boekverkopers Elektrotechnisch Slijterijen 

Boekwinkels Retail non-food Verhuurinrichtingen 

Brandstoffenhandel Retail non-food (woninginrichting) Video detailhandel 

Detailhandel Naaimachinehandel Vishandel 

 

Groep 2 (Overige): 

 

Kappersbedrijven Reisburo's 

Levensmiddelen Tandtechniek 

Meubileringsbedrijven 

  

Groep 3 (geen pensioenregeling): 

 

Exclusief BAR (= bedrijfstakafhankelijke regelingen) 

Pensioen en pensioenopgave 

 
De sectoren genoemd bij groep 1 vallen - met uitzondering van de Bakkersdetailhandel - 

onder Pensioenfonds Detailhandel. Dit pensioenfonds heeft als pensioenuitvoerder 

CapGemini. U kunt aanleveren via Loon. Per 2020 wordt voor deze groep gebruik gemaakt 

van de Uniforme pensioenaangifte (UPA). 

U leest in de handleiding https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_Capgemini.pdf hoe u dit kunt 

voorbereiden en insturen. 

 

Voor wat betreft de Bakkers, deze vallen onder het Bakkerspensioenfonds, deze heeft als 

pensioenuitvoerder TKP. U kunt de Uniforme pensioenaangifte aanleveren via Loon.  

Per 2021 maakt TKP gebruik van de Uniforme pensioenaangifte (UPA). 

U leest in de handleiding https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_TKP.pdf hoe u dit kunt 

voorbereiden en insturen. 

https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_Capgemini.pdf
https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_TKP.pdf
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De sectoren genoemd bij groep 2 hebben eigen bedrijfstakpensioenfondsen, met 

verschillende pensioenuitvoerders. U kunt aanleveren via Loon. In te vullen gegevens 

voordat u de periodieke opgave kunt verrichten: 

- Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij TKP (Kappers en Meubileringsbedrijven), 

AZL (Levensmiddelen), PGGM (Tandtechniek), PGB (Reisburo’s): aansluitnummer 

van de werkgever. 

 

Om de periodieke opgave te doen, kunt u na de verloning gaan naar 'LoonVandaag'. U ziet 

daar de taak 'Pensioenaangifte'. Selecteer deze en klik rechts op 'Start taak'. 

 

De genoemde risicogroep bij groep 3 heeft geen bedrijfstakpensioenregeling. 

 

Zeilmakerij:  
Mocht de werkgever een Zeilmakerij zijn, dan dient de werkgever ingedeeld te worden in de 

risicogroep 12; zij vallen onder het pensioenfonds 'Metaal en techniek' met 

pensioenuitvoerder MN Services.  

 

U kunt niet aanleveren via Loon, dit gaat via het werkgeversportaal van MN Services. U kunt 

dan wel richting de Belastingdienst aangeven als de 17 Detailhandel: Werkgeversscherm 

tabblad 2 'Premies', knop 'Wijzig premies'. Onderin naast de zin 'Risicogroep voor wettelijke 

premies' ziet u onderin rechts 3 puntjes staan, als u hier op klikt kunt u hier de risicogroep 

voor de belastingdienst ingeven. 

 

Overige sectorspecifieke zaken 

 
Voor de 17 Retail non-food en 17 Retail non-food (woninginrichting) is het Individueel 

ontwikkelbudget van toepassing. U leest hier meer over in 

https://www.loon.nl/handleiding/Leerrekening_IOB_via_Loon.pdf. 

 

Ook de 17 Levensmiddelen kent een Persoonlijk ontwikkelbudget. 

 

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop 

van uw toetsenbord. 

 

 

https://www.loon.nl/handleiding/Leerrekening_IOB_via_Loon.pdf

