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Inlenersbeloning 
Volgens de ABU- en NBBU-cao dient een uitzendkracht beloond te worden volgens de cao 

waarin hij tewerk gesteld wordt. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd.  

Dit kan met zich meebrengen dat een uitzendkracht tegen meerdere uurlonen verloond zal 

moeten worden. Sinds Loon 2019 is het mogelijk dit via een projectadministratie te verlonen. 

Werkgeversscherm 15 ‘Projecten’ 
Wanneer u in het werkgeversscherm zit, gaat u naar tabblad 15 'Projecten'. Met de knop 

'Voeg toe' kunt u projecten toevoegen. U kunt zelf een naam voor het project opgeven. 

Vervolgens geeft u aan in welke sector dit project valt, bijvoorbeeld: 

 

Afbeelding: Werkgeversscherm, 'Projecten' 

Werkschema op 'Onregelmatig' 
Vooralsnog kunt u deze werkwijze alleen gebruiken voor oproepkrachten in de 

uitzendbranche. In het werknemersscherm op het tabblad 'Personalia', subtabblad 

'Werkschema', dient dan ook het werkschema op 'Onregelmatig' te staan. 
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Vervolgens gaat u naar tabblad 2 'Loon'. Het standaard (uur)loon laat u leeg. 

Tot slot naar subtabblad 'Projecten'. Evenals in het werkgeversscherm hier ziet u een knop 

'Voeg toe'. 

Met de knop 'Kies' kunt u een van de bij de werkgever ingevoerde projecten selecteren. Ook 

kunt u het uurloon selecteren waartegen de project-uren verloond dienen te worden. 

 
Afbeelding: werknemersscherm, 'Projecten' 

 

Inlenersbeloning, voorbeeld 
Laten we dit even uitwerken aan de hand van een voorbeeld.  

Stel, de uitzendkracht heeft 60 uur voor inlener A gewerkt (project: Horecawerkzaamheden) 

en 70 uren voor inlener B (project: Glazenwasserij). 

Wanneer u gaat verlonen geeft u geen loonuren in het linkerscherm. 

Middels het plusje voegt u de Bruto toeslag Inlenersbeloning toe: 

 
Afbeelding: verloningsscherm, 'Inlenersbeloning' 

In ons voorbeeld voegen we de twee inlenersbeloningen toe en dan 'Verloon'. Op de 

loonstrook en bij de kosten werkgever zult u zien dat de twee toeslagen worden toegevoegd 

en dat hierover de opslag wachtdagen, de reserveringen en het pensioen worden berekend: 
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Afbeelding: Loonstrook, inlenersbeloning 

 

Periodieke opgave Stipp 

Wanneer we vervolgens de periodieke opgave aan Stipp gaan verzorgen voor deze 

werknemer, zien we dat het totaal aantal uren en het periodeloon correct worden 

doorgegeven:  

 

 
Afbeelding: Periodieke opgave Stipp 

 

Overwerk / onregelmatige uren 
Wanneer een werknemer ook overuren heeft gemaakt, bijvoorbeeld tegen 150%, dan 

verloont u ook die uren met de inlenersbeloning.  

In het verloningsscherm klikt u weer op het plusje en selecteert u de Bruto toeslag 

Inlenersbeloning. Wederom selecteert u het project waartoe deze uren behoren. 
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U kunt dan wederom uren ingeven, maar ook het percentage wat van toepassing is. U ziet 

hier een voorbeeld voor werknemer De Vries: 

 
Afbeelding: verloningsscherm, 'Inlenersbeloning', afwijkend percentage  

Op de loonstrook wordt dit dan als volgt toegevoegd: 

 

Afbeelding: Loonstrook, inlenersbeloning inclusief overuren 

 

 

 

 

 


