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Insturen UPA TKP  

Vanuit Loon kunt u voor de pensioenfondsen BPL, PME, Bakkers, Kappers, Recreatie, 

Meubel, Particuliere Beveiliging en Zoetwaren een bericht Uniforme Pensioenaangifte (UPA) 

insturen naar de pensioenuitvoerder TKP. In deze handleiding geven wij u meer informatie 

over welke gegevens u in Loon dient in te geven, en waar.  

 

Let op! Voor het insturen van de UPA naar TKP ontvangt u - als u reeds was aangesloten bij 

TKP - bij activatie van de UPA een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord 

(activatiecode). U kunt dus sinds 2020 niet meer insturen met uw oude (< 2020) 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

Stap 1. UPA activeren 

Voor het insturen van de UPA naar TKP hebt u een UPA-account nodig! Uw (eventuele) 

bestaande, reguliere account om in te loggen op het online portal van het pensioenfonds is 

dus niet voldoende. 

 

U heeft een brief ontvangen van het pensioenfonds over de activatie van het UPA-account.  

Selecteer uw pakket 

Tijdens de activatie dient u een keuze te maken tussen de verschillende pakketsoorten van 

Loon (Loonbasis / LoonPro  / LoonNet en Loon Online). Deze keuze heeft geen verdere 

invloed op de aanlevering via Loon naar TKP. De keuze is niet van belang aangezien alle 

pakketten van Loon op dezelfde wijze aanleveren. Dit is overigens ook bekend bij TKP. U 

kunt dus een willekeurige 'Loon-keuze' maken. 
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Afbeelding: Activeren UPA, Selecteer uw pakket 

Selecteer uw klanten  

Na het selecteren van het salarispakket kunt u de klanten selecteren waarvoor u het UPA –

account wilt gebruiken: 

 

  
Afbeelding: Activeren UPA, Selecteer uw klanten 

UPA gebruikersnaam en activatiecode 

Na het selecteren van de werkgevers ziet u onderstaande scherm.  Hier kunt u de 

gebruikersnaam genereren en de activatiecode aanmaken. Deze gebruikersnaam en 

activatiecode voert u vervolgens in Loon in. Doe dit via de vaste werkgeversgegevens, 

tabblad 9 'Pensioen'! 
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Afbeelding: Upa-activatiecode 

 

Wanneer u vervolgens kiest voor 'Verder' is de UPA-activatie voltooid en krijgt u onderstaand 

scherm te zien:  

  

Afbeelding: Upa-accounts 

 

Let op! Administratiekantoor dat voor meerdere TKP-pensioenfondsen 

instuurt? 

Bent u administratiekantoor? Dan geeft u uw eigen gebruikersnaam in, en dus niet die van 

de werkgever.  

 

Let op! Als u voor meerdere pensioenfondsen aanlevert met uw eigen gebruikersnaam 

(leveranciersnummer), geef dan altijd het meest recente wachtwoord (activatiecode) in bij 

Loon. Het is dus niet zo dat u voor TKP voor elk pensioenfonds een apart UPA-account 

(wachtwoord) moet gebruiken. De laatste UPA-activatiecode overschrijft namelijk de 

eventuele vorige activatiecode.  
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Dus als u reeds eerder een UPA-activatiecode (wachtwoord) hebt ingevoerd in Loon, en nu 

een 'nieuwe' UPA-activatiecode ontvangt (voor een ander pensioenfonds) dan moet u bij het 

eerste fonds de UPA-activatiecode (wachtwoord) wijzigen naar de meest recente UPA-

activatiecode. 

 

Voorbeeld administratiekantoor met twee TKP-pensioenfondsen 

● U ontvangt op 10 januari voor het pensioenfonds Kappers uw activatiecode: fiets123. Direct 

ingevoerd in Loon (wachtwoord).  

● U ontvangt op 22 januari voor het pensioenfonds Bakkers uw activatiecode: appel987. Direct 

ingevoerd in Loon (wachtwoord).  

● De crux is nu dat u alsnog voor het pensioenfonds Kappers uw activatiecode (wachtwoord) 

in Loon wijzigt naar: appel987 

 

Stap 2. Invullen UPA-account in Loon 

Het invullen van uw UPA-account in Loon doet u bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 9 

'Pensioen', bij 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord': 

 

 
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, UPA-Account 

 

De gebruikersnaam is tevens uw leveranciersnummer. Zodra u de gebruikersnaam ingeeft 

op tabblad 9 'Pensioen' wordt het veld leveranciersnummer automatisch gevuld.  

 

Bij het wachtwoord geeft u de zojuist aangemaakte activatiecode in.  

 

Let op! Voor het insturen van de UPA naar TKP ontvangt u - als u reeds was aangesloten bij 

TKP - bij activatie van de UPA een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord 

(activatiecode). U kunt dus sinds 2020 niet meer insturen met uw oude (< 2020) 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Het aansluitnummer wordt in dat geval automatisch geïmporteerd uit het voorgaande 

loonjaar. Dit betreft het aansluitnummer van de werkgever bij het betreffende pensioenfonds. 
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Stap 3. Inzenden van de UPA zelf 

U kunt nu de UPA in gaan zenden. Dat doet u in Loon via de taak 'UPA TKP (Detailhandel) 

periode *** indienen' in 'Loon vandaag': 

 

 
Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA TKP (Detailhandel) 

 

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm: 

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA TKP 

 

Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt: 

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA TKP, Inzenden pensioenaangifte 
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Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar TKP (Detailhandel). U 

hebt succesvol uw eerste UPA verzonden!  

 

Stap 4. Controleer retourmeldingen 

Na het insturen van de UPA wordt door Loon automatisch het retourbericht opgehaald. 

Gebeurt dit niet dan kunt u via 'Loon- en pensioenaangiften', 'Controleeer retourmeldingen' 

de retourmelding van TKP zelf ophalen:  

 

 
Afbeelding: Controleer retourmeldingen 

 

Zo haalt Loon automatisch de retourmeldingen alsnog op.  

Inzenden van de UPA PME. Meer info 

Voor de risicogroepen 10 Metaalindustrie en 11 Electrotechnische industrie (beide vallend 

onder PME) moet er voor het insturen van UPA een keuze gemaakt worden tussen twee 

regelingen, namelijk inclusief of exclusief variabele bestandsdelen. Deze keuze is afhankelijk 

van het door de werkgever afgesloten contract met het pensioenfonds. Wanneer het voor u 

niet duidelijk is welke regeling bij u van toepassing is, adviseren wij u om contact op te 

nemen met het pensioenfonds. 

 

De keuze inclusief of exclusief variabele bestandsdelen zal automatisch worden toegepast 

op het regelingkenmerk van de ’Vrijwillige aanvullende WIA-excedentregeling’ indien van 

toepassing: 
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Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PME, Inzenden pensioenaangifte 

 

Wanneer er bij een of meer werknemers ook een ‘Vrijwillige aanvullende excedentregeling’ 

van toepassing is moet er nog een extra keuze gemaakt worden. Namelijk ‘Laag’ of ‘Hoog’. 

Ook deze keuze is afhankelijk van het contract van de werkgever met het pensioenfonds: 

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PME, Inzenden pensioenaangifte 

 

NB In totaal kunnen er acht regelingen en regelingkenmerken voorkomen. Door uw 

bovenstaande twee keuzes weet Loon welke regelingkenmerken er doorgegeven moeten 

worden aan het pensioenfonds. 

 

 


