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1.  Inleiding 

Voor de pensioenregelingen van StiPP (Basis- en Plusregeling) moeten binnen Delta HRP enkele specifieke 
instellingen worden gedaan. StiPP is het pensioenfonds voor uitzendkrachten (cao's 633 en 1060). 
In deze handleiding lees je hoe het werkt. 
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2. Stipp-regeling  

Nadat een werknemer 8 weken heeft gewerkt, wordt gestart met opbouwen in de Basisregeling. In de eerste 8 
weken wordt er dus geen pensioen opgebouwd. 

Vervolgens bouwt de werknemer maximaal 52 weken op in de Basisregeling. In deze fase draagt alleen de 
werkgever pensioen af. 

Na 52 weken in de Basisregeling gaat de werknemer opbouwen in de Plusregeling. Vanaf dit moment draagt 
zowel de werkgever als de werknemer pensioen af. 

Een gewerkte week is een week waarin de werknemer 1 of meerdere uren heeft gewerkt. De gewerkte weken 
kunnen bij verschillende werkgevers in de flexbranche zijn geweest. Dit betekent dat wanneer een werknemer in 
dienst komt, er mogelijk historie vanuit een vorige werkgever moet worden overgenomen in Delta voor een 
correcte opbouw. Daarnaast zijn er soms correcties nodig over een vorig jaar. Hoe dat moet, leggen we ook uit in 
dit document. 

 

 

3. Inrichting Delta 

3.1. Instellingen tabblad Dienstverband 

Met betrekking tot de code 'Aard arbeidsverhouding' zijn er voor de uitzendbranche 3 mogelijkheden:  

 

Als er sprake is van een echte uitzendkracht (met uitzendovereenkomst) moet de Aard Arbeidsverhouding 
worden gevuld met 11 Uitzendkracht. Gaat het om een Payrollmedewerker, dan is code 82 van toepassing. 
Het verschil tussen deze twee kun je vinden in het Handboek Loonheffingen, Artikel 18.19.  
Voor vaste medewerkers is de 'normale' code 1 'Arbeidsovereenkomst' van toepassing. 
Deze codes gaan mee in de loonaangifte. 
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De code aard arbeidsverhouding vind je op het tabblad Dienstverband. 

 

Is er sprake van een echte uitzendkracht, dan is het ook verplicht de Fase F&Z op te geven (zie paragraaf 3.2, 
punt 6). 

3.2. Instellingen tabblad StiPP  

De inrichting voor het pensioen is ondergebracht onder [Dienstverbanden | Pensioen] op het tabblad StiPP. Op 
dit tabblad vindt de aansturing plaats met betrekking tot de deelname aan de Basis- en Plusregeling.  

 

NB. 

Op het tabblad Pensioen bij de 'Actieve premies' kun je niet zien of een medewerker deelneemt aan de Basis- of 

Plusregeling. Daarvoor moet je naar het tabblad StiPP. 

De verschillende onderdelen van het tabblad StiPP worden hierna uitgelegd.  
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1.  
Werk je niet met de module Aan- en Afwezigheid, dan houd je hier elke periode de gewerkte en niet gewerkte 
weken per uitzendkracht bij. Je voegt met de + een regel toe. Het volgende scherm verschijnt: 

  
Vul het jaartal en weeknummer in.  
Heeft de uitzendkracht die week gewerkt, zet dan een vinkje achter 'Telt mee als gewerkte week'.   
Is er die week niet gewerkt? Ook dan maak je deze regel aan, maar zet je geen vinkje.    

Maak je gebruik van de module Aan- en afwezigheid, dan kan het systeem de weken op basis van de 
geïntegreerde uren automatisch toevoegen en vullen (zie Hoofdstuk 4). 

2.  
De start- en einddatum van de Basis- en Plusregeling hoeven niet handmatig ingevoerd te worden. Deze worden 
automatisch gevuld, afhankelijk van wat er onder eindstand vorig jaar en (niet) gewerkte weken dit jaar wordt 
ingevoerd. In het onderdeel Pensioen hoef je zelf dus nooit iets in te vullen. In onderstaand voorbeeld start de 
werknemer met opbouwen in de Basisregeling op 20-9-2021.  
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3. 
Op basis van de weken die zijn ingevuld rechts (bij 1) worden hier automatisch de datums gevuld. Deze zijn wel 
muteerbaar omdat je ook zelf de ingang kunt regelen. Soms komt medewerker bijvoorbeeld van een andere 
werkgever. Het aantal gewerkte weken bij die werkgever kun je dan hier invullen. 

4.  
Hier wordt de eindstand van het totaal aantal (niet) gewerkte weken getoond 
 

 

 

 
Delta HRP houdt bij hoeveel weken de uitzendkracht (niet) heeft gewerkt en zal automatisch de van toepassing 
zijnde pensioenregeling (Basis of Plus) aan- of uitzetten.  
 
5.  
Hier wordt het totaal aantal (niet) gewerkte weken getoond t/m de huidige periode (inclusief de weken van het 
voorgaand jaar) 
 
6. 
Als de aard arbeidsverhouding op 11 Uitzendkracht staat, is het verplicht de Code Fase Indeling F&Z hier in te 
vullen (anders volgt een rode signalering). Deze code gaat mee in de loonaangifte.  
 

 

  

Aantal weken vorige 
verwerker (zelf invullen) of 
aantal weken vorig jaar 
Delta (vult zich 
automatisch). 

 

Optelsom van gewerkte 
weken vorige 
verwerker/vorig jaar + 
gewerkte weken dit jaar. 

 



 

8 

4. Aan en Afwezigheid 

Maak je gebruik van de module Aan- en afwezigheid, dan moeten de volgende types worden aangemaakt en 
worden gekoppeld aan betreffende looncomponenten; 

• Gewerkte uren  

• Ziek uren  

• Betaald verzuim uren 

• Onbetaald verzuim uren 

• Meeruren 

• Verlof opname (1e t/m 8e kaart zoals beschikbaar vanuit onderhoud werkgever) 

• Verlof reservering (1e t/m 8e kaart zoals beschikbaar vanuit onderhoud werkgever) 

In de helpfunctie van Delta HRP (F1) kun je terugvinden hoe je types Aan- en Afwezigheid kunt aanmaken. 
Of neem hiervoor contact op met ons Klant Contact Center. 

Zodra je de types beschikbaar hebt in Aan- en Afwezigheid | Tabellen, kun je de uren boeken in Aan- en 
Afwezigheid | Registratie. Je kunt de uren per dag registreren of minimaal het totaal aantal uren per week. 

Als er in één week minimaal 1 registratie is geboekt (van eerdergenoemde types), is Delta HRP in staat gewerkte 
en niet gewerkte weken te berekenen. Zodra je Aan- en Afwezigheid | Integratie gaat gebruiken, zal het systeem 
deze uren verwerken in Werknemer | Variabele mutaties. Gelijktijdig berekent Delta HRP de gewerkte en niet 
gewerkte weken per dienstverband waarbij uren zijn geregistreerd. 
 

5. Voorbeelden 

5.1. Starten in de Basisregeling  
 
De werknemer is in dienst gekomen op 20 september 2021. 
De historie vanuit de vorige werkgever wordt meegenomen en hij heeft daar 8 weken gewerkt. Daarom begint de 
werknemer nu direct met opbouwen in de Basisregeling. 
 
Acties:  
 
- invoeren 8 weken bij eindstand vorig jaar 
- minimaal 1 gewerkte week invullen onder (niet) gewerkte weken dit jaar. Anders wordt het onderdeel pensioen  
  namelijk niet gevuld! 
 
Resultaat: 
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5.2. Starten in de Plusregeling 

Dezelfde werknemer komt in dienst op 20 september 2021. 

De historie vanuit de vorige werkgever wordt meegenomen en hij heeft daar 78 weken gewerkt. Daarom begint 
de werknemer nu direct met opbouwen in de Plusregeling. 

Acties: 

- invoeren 78 weken bij eindstand vorig jaar 

- minimaal 1 gewerkte week invullen onder (niet) gewerkte weken dit jaar. Anders wordt het onderdeel pensioen  
  namelijk niet gevuld! 

Resultaat: 

 

5.3. Corrigeren weken vorig jaar 

Wanneer de weken van vorig jaar gecorrigeerd moeten worden omdat het niet goed is bijgehouden, dan is de 
werkwijze als volgt. 

 

In bovenstaand voorbeeld zijn er 4 gewerkte weken overgenomen vanuit vorig jaar (2020). In dit jaar zijn er 39 
weken gewerkt. Daarom zit de medewerker nu in week 43 van zijn opbouw.  

Iedere medewerker startte (in dit voorbeeld van 2021) na 26 gewerkte weken met de opbouw in de 
Basisregeling.  
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27 weken - de 4 weken van 2021 = 23. De werknemer start daarom in week 23 van 2022 met de Basisregeling. 

Dit is de week van 7 juni. (zie boven)  

Nu blijkt dat er is vergeten om 5 weken aan te merken als gewerkte weken in 2020. De werknemer moet dus 5 
weken eerder beginnen in de Basisregeling.  

Acties:  

- invoeren 9 gewerkte weken in plaats van 4. 

Resultaat: 

De werknemer gaat nu opbouwen in de Basisregeling vanaf week 18. Dit is de week van 3 mei. Zie hieronder. 

 

Let op! Bij correcties moeten altijd nieuwe loonstroken worden gedraaid! Anders wordt er geen nieuw PDO 
bestand aangemaakt en komt de correctie dus niet binnen bij Stipp. 
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