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Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven 
 

Juiste subcategorie 
De sector 52 kent een aantal subcategorieën, onder andere afhankelijk van de cao waar de 

werkgever onder valt: 

Detachering Uitzendbedrijven 2 ABU 

Intermediaire diensten Uitzendbedrijven 2 NBBU 

Uitzendbedrijven 1 ABU 

 Uitzendbedrijven 1 NBBU 
 

 

De Detachering en de Intermediaire diensten worden hieronder apart behandeld. Voor de 

uitzendbedrijven geldt: indien de werkgever lid is van de NBBU, dan kiest u hiervoor. In alle 

andere gevallen valt de werkgever onder de ABU. 

Let u verder nog op het onderscheid tussen Uitzendbedrijven 1 en 2: 

Uitzendbedrijven 1 is voor kantoor/administratief personeel 

Uitzendbedrijven 2 is voor technisch/industrieel personeel. 

In het werknemersscherm is – bij indeling in een van de risicogroepen ABU of NBBU – een 

tabblad ABU/Stipp dan wel NBBU/Stipp te zien. Hierop kunt u de fasetelling en wekentelling 

Stipp terugvinden. 

Pensioen uitzendkrachten Stipp 
 
Uitzendkrachten vallen onder de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor 

Personeelsdiensten (Stipp). U kunt aanleveren via Loon.  

 

In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten: 

- Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij Stipp: het aansluitnummer van de werkgever. 

- Werknemersscherm tabblad 1 'Personalia', subtabblad 'Adres': het e-mailadres van de 

werknemer moet ingevuld zijn.  

Bij het draaien van de pensioenopgave – via 'LoonVandaag', start taak 'Periodieke opgave 

Stipp' - zult u in het overzichtsscherm eenmalig nog wat basisgegevens moeten invullen (met 

name contactgegevens). Loon bewaart deze voor een volgende opgave. 

De pensioenopgave aan Stipp dient altijd maandelijks te gebeuren, ook al verloont u 

weeklonen of vierwekenlonen. 
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Pensioen via… 
 
Het kan voorkomen dat de uitzendkrachten niet onder de pensioenregeling van Stipp vallen, 

maar onder een andere bedrijfstakpensioenregeling (bijv. Bouw, Metaal & techniek). Op het 

tabblad 'ABU/NBBU' kunt u deze dan selecteren bij 'Pensioen via…'. 

Let op: alleen de pensioenregeling van de andere sector is van toepassing. Voor het overige 

vallen de uitzendkrachten nog steeds onder de NBBU- dan wel ABU-cao. 

Intermediaire diensten 
 
Hieronder valt het eigen, vaste personeel, zoals bijvoorbeeld de intercedenten, consulenten, 

filiaalhouders. Voor het eigen personeel is het Stipp-pensioen en fasetelling niet van 

toepassing, de werkgever dient een eigen pensioenregeling af te sluiten. Hoe u dit in Loon 

verwerkt, leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Eigen_pensioenregeling_2022.pdf.  

Detachering 
 
De Detachering is een restcategorie. De werknemers hebben in deze groep geen fasetelling 

(en vallen niet onder de cao voor Uitzendbedrijven). Wel vallen de werknemers onder de 

pensioenregeling van Stipp. Wanneer u een werknemer indeelt in de risicogroep 52 

Detachering, verschijnt er automatisch een apart tabblad 'Stipp'. Hierop kunt u terugzien hoe 

de wekentelling verloopt en onder welke regeling de werknemer valt. 

Overige sectorspecifieke zaken 
 

- Per 1 augustus 2022 is voor werknemers in de 52 Uitzendbedrijven de private 

aanvulling ww (de PAWW) van toepassing. De werkgever betaalt een compensatie 

hiervoor van eenzelfde percentage. 

- Meer informatie over de reserveringen in uitzendbedrijven treft u aan in 

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

- De uitgebreide handleiding voor de ABU is te vinden op 

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

- Voor de NBBU is dit de uitgebreide handleiding: 

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

- Voor oproepkrachten kunt u verschillende uurlonen verlonen door middel van de 

toeslag ‘Inlenersbeloning’: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Inlenersbeloning_Sector_52_Uitzendbedrijven.pdf  

- Voor de uitzendkrachten in de bouw kunnen afwijkende regels gelden: 

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

 

 

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

van uw toetsenbord. 
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