
 
 
 
 

  
Pensioenakkoord CAO’s uitzendkrachten 

 
 
De Algemene Bond Uitzendondernemingen en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en 
Uitzendondernemingen ter ene zijde en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV ter 
andere zijde (hierna: CAO-partijen) zijn op 22 mei 2013 een pensioenakkoord overeengekomen.  
 
Overwegende dat: 
 
Er een pensioenregeling is die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van  
21 jaar en ouder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een Basis- en een Plus- 
regeling, afhankelijk van het aantal weken dat een uitzendkracht werkzaam is geweest. 

De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Voor 
de rechten en verplichtingen van uitzendkrachten en ondernemingen zijn de statuten en reglementen 
van deze stichting bepalend. 

Het bestuur van de StiPP verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling.  

CAO-partijen verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen van de 
pensioenregeling 
 
Komen overeen: 
 
Basispensioen 
CAO-partijen wensen de pensioenleeftijd in de Basisregeling te verhogen van 65 naar 67 jaar per  
1 januari 2014. 
 
De premie van 2,60% voor de Basisregeling wijzigt niet en blijft volledig betaald door de werkgevers in 
de uitzendsector. 
 
Pluspensioen 
CAO-partijen wensen de pensioenleeftijd in de Plusregeling te verhogen van 65 naar 67 jaar per  
1 januari 2014. 
 
In de ABU en NBBU uitzend-CAO’s zal worden vastgelegd dat de te heffen premie voor het 
Pluspensioen voor het jaar 2014 maximaal 12,0% van de pensioengrondslag bedraagt, waarbij CAO-
partijen een sterke voorkeur uitspreken naar het StiPP-bestuur voor de in deze overeenkomst 
vastgelegde en door de Belastingdienst nog goed te keuren premiestaffel. Indien en voor zover de 
beschikbare premie van 12,0% van de pensioengrondslag zulks in 2014 niet toelaat treden CAO-
partijen en StiPP-bestuur tijdig met elkaar in overleg 

CAO-partijen wensen geen wijzigingen aan te brengen in de bestaande afspraken over 
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit wil zeggen dat een deelnemer op de eerste WIA-dag 
actief dient te zijn in de Plusregeling om aanspraak te maken op de verzekering voor premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de beschikbare premie gedurende de periode van 
premievrijstelling wordt bepaald op basis van de leeftijd op de eerste WIA-dag en neemt niet toe met 
de hoogte van de beschikbare premiestaffel als de leeftijd toeneemt. Gezien de specifieke 
omstandigheden in de uitzendsector zien CAO-partijen vooralsnog geen mogelijkheden om opvolging 
te geven aan de oproep van de Stichting van de Arbeid om het op 23 januari 2013 gesloten convenant 
over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen toe te 
passen. 



Ten aanzien van de te hanteren premiepercentages per leeftijdsgroep wordt, vanaf 1 januari 2014, 
een premiestaffel gehanteerd die van vergelijkbare hoogte zal zijn als de huidige premiestaffel. CAO- 
partijen gaan op basis van de meest recente door StiPP verstrekte gegevens daarbij uit van een 
staffel op basis van een rekenrente van 3%-staffel onder toepassing van een factor van 67,5% 
(Alternatieve premiestaffel A op pagina 5 notitie Sprenkels&Verschuren d.d. 7 maart 2013/ kenmerk 
SV-2013-0099). 

De premiestaffel per 1 januari 2014 zal, onder voorbehoud van de financiering uit de beschikbare 
premie van 12,0%, gedurende het jaar 2014 als volgt luiden: 

Leeftijd Huidige premiestaffel Nieuwe (alternatieve) 
premiestaffel A (factor 67,5%) 

21-24 5,50% 5,51% 
25-29 6,36% 6,40% 
30-34 7,44% 7,44% 
35-39 8,63% 8,64% 
40-44 10,03% 10,05% 
45-49 11,75% 11,72% 
50-54 13,70% 13,70% 
55-59 16,23% 16,14% 
60-64 19,36% 19,20% 
65-66 Nvt 21,84% 

 

Gestreefd wordt naar een ouderdomspensioen met een nabestaandenpensioen ter grootte van 70% 
van het opgebouwd ouderdomspensioen. Dit beoogde nabestaandenpensioen wordt alleen uitgekeerd 
bij overlijden vanaf de pensioendatum (staffel 2). Het opbouwpercentage voor het risico 
nabestaandenpensioen bedraagt met ingang van 1 januari 2014 1,365% van de pensioengrondslag. 

CAO-partijen zijn bewust dat bij de toepassing van de beschreven staffel als extra voorwaarde geldt 
dat toetsing dient plaats te vinden of het pensioen niet uitgaat boven de fiscale kaders van het 
middelloon-of eindloonpensioen in situaties van waardeoverdracht, onderlinge ruil van pensioen, 
overlijden, echtscheiding, emigratie, wijziging van fiscale regelgeving en bij ingang van pensioen. 
CAO-partijen verzoeken het StiPP-bestuur in overleg te treden met de Belastingdienst om het besluit 
van CAO-partijen en de als gevolg hiervan geldende vereisten te bespreken. CAO-partijen verzoeken 
tevens het StiPP-bestuur in overleg te treden met uitvoerder Syntrus Achmea over de 
uitvoeringstechnische gevolgen en de daarbij behorende kosten. Indien de bevindingen naar 
aanleiding van het overleg met de Belastingdienst en Syntrus Achmea zodanig zijn dat er als gevolg 
van de toepassing van de omschreven staffel sprake zal zijn van een onevenredige stijging van de 
uitvoeringskosten, zullen CAO-partijen in onderling overleg tot een heroverweging van het 
weergegeven besluit kunnen komen. 

Maximering pensioengevend salaris  
CAO-partijen gaan akkoord met de maximering van het pensioengevend salaris per 1 januari 2014. 
Hierbij dient het maximale SV-uurloon als uitgangspunt. Dit betekent dat in zowel het Basis- als het 
Pluspensioen per uur tot maximaal het SV-uurloon pensioen wordt opgebouwd. Deelnemers die een 
hoger uurloon verdienen dan het SV-uurloon, zullen over het gedeelte boven het SV-uurloon geen 
pensioen opbouwen. 
 
Definitie Premieplichtig loon 
Zowel de ABU-CAO als de verplichtstellingsbeschikking verwijzen naar het begrip ‘premieplichtig loon’ 
als basis voor de beoordeling of een onderneming zich in hoofdzaak met uitzendactiviteiten bezig 
houdt en derhalve als uitzendonderneming is te kwalificeren. Het begrip premieplichtig loon is hierbij 
niet verder gedefinieerd en kan leiden tot interpretatieverschillen. 
Tekst uit de verplichtstelling van StiPP: 



 
• uitzendonderneming: 
de natuurlijke of rechtspersoon die voor ten minste 50 procent van het totale premieplichtig loon op 
jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers, zijnde de 
werkgever in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
CAO-partijen gaan ermee akkoord om voor de definitie van het premieplichtig loon aan te sluiten bij de 
artikelen 8 en 11 van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv).  

Ook in de ABU-CAO in artikel 2, zal bij het begrip premieplichtig loon expliciet aansluiting worden 
gezocht bij de artikelen 8 en 11 van de Wfsv. 

Overige afspraken 
CAO-partijen zullen bij een volgend pensioenoverleg van CAO-partijen in 2014 het onderwerp 
duurzame inzetbaarheid en reïntegratie van de groep 65-plussers aan de orde laten komen. 
 
CAO-partijen treden in overleg met pensioenuitvoerder Syntrus Achmea over de gevolgen voor de 
verplichtstellingsbeschikking van de verhoging van de pensioenleeftijd, mede bezien in het licht van 
het aantonen van de representativiteit 
 
CAO-partijen zullen in een werkgroep aan de slag gaan met de vier restpunten, namelijk de definiëring 
van het loonbegrip, de bepaling van een maximaal pensioengevende salaris en de overlappende 
werkingssferen van StiPP versus BPF Bouw inzake vakkrachten en definitie premieplichtig loon. De 
werkgroep zal uiterlijk in de derde week van juni 2013 de bevindingen presenteren. 
 
CAO-partijen treden in overleg met elkaar over de voortzetting van deze pensioenafspraken na 1 
januari 2015. 
 
Aldus in vijfvoud getekend te Lijnden  
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