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Flexibele arbeidsrelaties 1.1 

1.1 Inleiding 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 
Arbeidsrecht I Medezeggenschapsrecht 

1.1.1 Begripsbepaling1.1 .2 Debat over toelaatbaarheid en toekomst van payrollingl.1.3 Payrolling en de 
WWZ 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.1 .1 

LI .1 Begripsbepaling 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 
Arbeidsrecht I Medezeggenschapsrecht 

Payrolling is een vorm van dienstverlening die ruim tien jaar geleden in opkomst is gekomen. Hierbij 
besteedt de ondernemer het juridische werkgeverschap van de in zijn onderneming werkzame 
werknemers uit aan een payrollbedrijf. In de afgelopen jaren is het aantal payrollwerknemers 
stormachtig gegroeid. In de periode 2009-2014 nam het aantal payrollwerknemers toe van 144.700 naar 
194.400. Van deze payrollwerknemers is circa twee derde werkzaam in het particuliere bedrijfsleven en 
een derde in de publieke sector. In het onderzoek dat Panteia in 2015 verrichtte naar de bekendheid, 
markt en marktpotentie van de payrollbranche is een groei voorzien naar 201.400 payrollwerknemers in 
2018. Panteia verrichtte dit onderzoek in opdracht van de Vereniging  Payroll  Ondernemingen (VPO), de 
branchevereniging die de belangen van de aangesloten payrollondernemingen behartigt en die per I 
januari 2016 is opgegaan in de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). 
Ondernemers maken gebruik van payrolling omdat zij af willen van de aan het werkgeverschap 
verbonden Juridische en administratieve verplichtingen en omdat zij streven naar een flexibeler 
werknemersbestand. Ook de  (semi-)  overheid maakt gebruik van payrolling. Voor overheidsorganisaties 
vormt het eigenrisicodragerschap voor de WW een belangrijke reden om personeel op basis van een 
arbeidsovereenkomst met een payrollbedrijf tewerk te stellen. Bij het Rijk wordt hieraan nu wel paal en 
perk gesteld. Op 15 april 2014 is de Circulaire afbouw van de inhuurvorm payrolling bij de sector Rijk' 
gepubliceerd (Circulaire van 1 april 2014, Stcrt. 2014, 10082), waarin werd meegedeeld dat de inhuur 
van werknemers via payrolling bij het Rijk per uiterlijk I mei 2016 volledig afgebouwd moest zijn. In de 
toelichting van de Circulaire is aangevoerd dat dit aansluit bij het uitgangspunt van het kabinet dat 
structureel werk zoveel mogelijk structureel moet worden ingevuld via een passende arbeidsrelatie. 
De uitbesteding van het Juridische werkgeverschap aan een payrollbedrijf heeft nadelige gevolgen voor 
de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer. Deze nadelige gevolgen manifesteren zich met name in 
een verminderde ontslagbescherming, maar treden ook op bij de toepassing van andere regels en 
voorschriften in en op basis van titel 10 Boek 7 BW waarin arbeidsrechtelijke bescherming is gekoppeld 
aan het werkgeverschap van de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de 
arbeid verricht. 

Wat is payrolling? 
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In de thans meest gebruikelijke vorm werft en selecteert de ondernemer (de opdrachtgever) de 
werknemer, neemt het payrollbedrijf de werknemer in dienst en stelt het payrollbedrijf de werknemer 
vervolgens exclusief en in beginsel langdurig ter beschikking aan die opdrachtgever. Ook komt het voor 
dat de opdrachtgever zijn gehele personeelsbestand aan een payrollbedrijf overdraagt en het 
payrollbedrijf dit personeel vervolgens aan hem ter beschikking gaat stellen. Het payrollbedrijf betaalt 
het loon aan de werknemer, draagt belastingen en premies af en als de werknemer wordt ontslagen, 
betaalt het payrollbedrijf een eventuele ontslagvergoeding aan de werknemer. 
Payrolling is niet gedefinieerd in het BW. De VPO heeft zich op het standpunt gesteld dat payrolling een 
bijzondere vorm is van de uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW. In art. 7:690 BW wordt 
degene die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ter beschikking stelt 
van een derde, om krachtens een door deze aan hem verstrekte opdracht onder toezicht en leiding van 
deze derde arbeid te verrichten, gekwalificeerd als de werkgever van de werknemer. 
De grond voor het opnemen van deze definitie van de uitzendovereenkomst in art. 7:690 
BW vormde de allocatiefunctie die uitzendbureaus waren gaan vervullen op de 
arbeidsmarkt. Die allocatiefunctie komt neer op het door uitzendbureaus bij elkaar 
brengen van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid op de arbeidsmarkt (Kamerstukken 11 
1996197, 25263, 3, p.  10 en p.33, en 6, p.  16). Art. 7:690 BW fungeert als toegangspoort voor het 
in art. 7:691 BW en in art. 7:668a lid 5 sub a BW opgenomen verlichte arbeidsrechtelijke regime 
waarmee recht wordt gedaan aan de flexibiliteit die zo kenmerkend is voor uitzendarbeid en die 
inherent is aan de allocatiefunctie van de uitzendwerkgever. Omdat het payrollbedrijf geen 
allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt is in de rechtspraak en literatuur de vraag aan de orde 
geweest of bij payrolling wel sprake kan zijn van een vorm van uitzending in de zin van art. 7:690 
BW. In zijn arrest van 4 november 2016, ECLl:NL:HR:2016:2356 (Care 4 Care  Human  Resources 
B. V.IStichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 'StiPP) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 
vervullen van een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt geen constitutief vereiste (meer) vormt bij de 
kwalificatie van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW. Daardoor zou ook bij payrolling sprake 
kunnen zijn van een uitzendovereenkomst. Zie hierover nader paragraaf 1.5.1. 
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Flexibele arbeidsrelaties I.1-2 

1.1.2 Debat over toelaatbaarheid en toekomst van payrolling 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht / Algemeen 
Arbeidsrecht / Medezeggenschapsrecht 

De toelaatbaarheid van payrolling als nieuwe contractsvorm in het arbeidsrecht is al enige jaren 
onderwerp van debat. Op  23 juni 2011 vroeg de Minister van SZW de Stichting van de Arbeid (STAR) 
om de visie van sociale partners op payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als 
het gaat om ontslag. Op 11 mei 2012 kwam de STAR met een verdeeld advies. De werkgevers menen 
dat payrolling een vorm van dienstverlening is die belangrijk is voor een goed functionerende flexibele 
arbeidsmarkt en acht het legitiem dat daarbij tegen betaling van een vergoeding bepaalde risico's van 
het werkgeverschap bi] een payrollbedrijf worden ondergebracht. De vakbonden hebben grote en 
fundamentele problemen met payrolling omdat dit naar hun mening leidt tot een niet te rechtvaardigen 
ongelijke behandeling - tijdens en bij het einde van de arbeidsovereenkomst - tussen gepayrollde 
werknemers en werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van degene in wiens dienst zij de arbeid 
verrichten. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 (STAR, Perspectief voor een sociaal en 
ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar202O www.stvda.nl/publicaties;  bijlage bij: 
Kamerstukken //2012/13, 33 566, nr. 15) wordt opgemerkt dat, naast de vragen die met 
name aan vakbondszijde bestaan over de legitimiteit van onder meer het uitbesteden van 
het werkgeverschap door middel van payrollconstructies in relatie tot de gebrekkige 
rechtsbescherming van de betrokken werknemers, het in ieder geval de gezamenlijke 
wens is van de sociale partners om te bevorderen dat duidelijkheid bestaat over de 
wederzijdse rechten en plichten en te komen tot een heldere inkadering van het 
toenemend aantal driehoeksrelaties in de bestaande arbeidsrechtelijke ordening (Sociaal 
Akkoord, p.  26/27). Binnen de STAR zou een werkgroep worden geformeerd met de 
opdracht te inventariseren hoe driehoeksrelaties zich op de Nederlandse arbeidsmarkt 
ontwikkelen, wat daarbij de ervaringen van werknemers en werkgevers zijn, en hoe kan 
worden bevorderd dat sprake is van duurzame arbeidsrelaties met perspectief die 
voorzien in gerechtvaardigde behoeften en belangen van werknemers en werkgevers. 
Over de gewenste oplossingen zou vóór I oktober 2013 advies moeten worden 
uitgebracht. In dit verband is tijdens de parlementaire behandeling van de Wwz een motie 
aangenomen waarin de regering werd opgeroepen te zorgen voor gelijke behandeling bij 
de arbeidsvoorwaarden tussen payrollwerknemers en de eigen werknemers van de 
inlener (Kamerstukken 112013114, 33818, 43 - motie Hamer). De minister van SZW deelde 
mee dat hij het advies van de werkgroep af zou wachten en hij, wanneer dit te lang zou 
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duren, zelf zou bekijken hoe met payrolling moest worden omgegaan en hij dan mogelijk 
ook met maatregelen zou komen (Handelingen //2013/14, nr. 54, item 9, P.21  en 54). 
Van een advies van de werkgroep is het echter tot op heden niet gekomen. Bij brief aan 
de Tweede Kamer van 21 april 2016 deelde de minister echter mee af te zien van 
maatregelen met betrekking tot payrolling omdat hiervoor te weinig draagvlak zou 
bestaan binnen het kabinet en bij sociale partners (Kamerstukken 11 2015116, 29544, 71f). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.1 .3 

1.1.3 Payrolling en de WWZ 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. WP.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht I Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 
Arbeidsrecht I Medezeggenschapsrecht 

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wwz heeft de Minister van SZW tot twee 
keer toe onder verwijzing naar de afspraken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 
medegedeeld dat moet worden 'voorkomen dat driehoeksrelaties (uitzendarbeid, 
payrolling,  contracting)  oneigenlijk worden gebruikt' en relaties in alle gevallen transparant 
zullen worden gemaakt zodat er geen misverstand zal bestaan over de positie van de 
werknemer, en dat de ontslagregels bij payrolling op een zodanige manier worden 
aangepast dat de ontslagbescherming van payrollwerknemers gelijkwaardig is aan die 
van de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever (Kamerstukken 112013/14, 

33 818, nr. 3, p.  7/8 en 12). Naar aanleiding van dit laatste zijn enkele bijzondere ontslagregels bij 
payrolling opgenomen in paragraaf 7 van de sinds I juli 2015 geldende Ontslagregeling (zie hierover 
par. 1.40.4). 

Op grond van de Ontslagregeling wordt bij een door het payrollbedrijf gewenste beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer, aan de hand van de omstandigheden bij de 
opdrachtgever beoordeeld of sprake is van een redelijke grond voor ontslag in de zin van art. 7:669 BW. 
Daarnaast is op grond van art. 17 Ontslagregeling de regel in art. 7:671a lid 5 sub c BW, dat de 
werkgever eerst de arbeidsrelaties met ingeleende personen moet beëindigen, niet van toepassing op 
payrollwerknemers. Dat betekent onder andere dat aan het payrollbedrijf geen toestemming voor 
ontslag zal worden verleend wanneer de payrollwerknemer op basis van toepassing van het 
afspiegelingsbeginsel op het personeelsbestand van de opdrachtgever, inclusief de bij de opdrachtgever 
werkzame payrollwerknemers, niet in aanmerking komt voor ontslag. Wordt aan het payrollbedrijf 
toestemming voor ontslag verleend in verband met bedrijfseconomische redenen bij de opdrachtgever, 
dan is hieraan een wederindiensttredingsvoorwaarde verbonden (art. 22 Ontslagregeling). 
Deze wederindiensttredingsvoorwaarde komt erop neer dat de opdrachtgever niet binnen 26 weken na 
het verlenen van toestemming voor ontslag een werknemer in dienst zal nemen voor het verrichten van 
werk van gelijke aard, dan nadat hij de payrollwerknemer - al dan niet door tussenkomst van het 
payrollbedrijf - in de gelegenheid heeft gesteld deze werkzaamheden op de bij de opdrachtgever 
gebruikelijke voorwaarden te hervatten. 

Deze ontslagregels bij payrolling in de Ontslagregeling zijn in beginsel echter uitsluitend van toepassing 
bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de payrollwerknemer. Indien 
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wordt aangenomen dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt met het payrollbedrijf en daarmee - in 
lijn met het Care4Care-arrest - sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW en 
het daarbij horende verlichte ontslagregime, kunnen voordat sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd eerst gedurende vijfenhalf jaar flexibele, van rechtswege eindigende 
arbeidsovereenkomsten worden gesloten met de payrollwerknemer. 
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Flexibele arbeidsrelaties 15.2 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.1 

1.5.1 Inleiding,. 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

De 'payrollovereenkomst' is niet in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Payrolling komt in verschillende 
varianten voor en impliceert ook niet in alle gevallen dat sprake is van een arbeidsrechtelijke 
driehoeksverhouding. In zijn antwoord op de door de Tweede Kamer gestelde vragen over dit 
onderwerp (zie hierover nader par. 1.5.2.4), onderscheidde de minister van SZW de volgende vier 
vormen van payrolling (zie Aanhangsel Handelingen //2009/10, nr. 2006): 
I 	Er zijn payrollbedrijven die alleen de salarisadministratie voor andere ondernemingen 

verzorgen en waarbij de werknemers geen arbeidscontract sluiten met het payrollbedrijf. 
2 	Er zijn payrollbedrijven die als uitzendbureau fungeren, waarbij de werknemers niet worden 

geworven door het payrollbedrijf, maar door de inlenende onderneming zelf. De werknemers 
komen in dienst van het payrollbedrijf en worden tijdelijk tewerkgesteld bij de inlener, met de 
bedoeling dat zij na een zekere uitzendperiode in dienst treden van de inlener. De beoogde 
relatie van de werknemers met het payrollbedrijf is in dat geval een tijdelijke. 

3 	Er zijn payrollbedrijven die een arbeidscontract sluiten met door de inlenende onderneming 
geworven en geselecteerde werknemers met de bedoeling deze werknemers (in beginsel) 
blijvend vanuit dit dienstverband te werk te stellen bij die inlenende onderneming. 

4 	Er zijn payrollbedrijven die (als bij de hiervoor onderscheiden derde vorm) arbeidscontracten 
sluiten met werknemers met de bedoeling deze werknemers blijvend te werk te stellen bij 
slechts één inlener en die bovendien alle bestaande arbeidsovereenkomsten van de inlener 
met zijn werknemers overnemen. De bedoeling is dat de inlener geen werknemers meer in 
dienst heeft en uitsluitend werkt met werknemers die een arbeidscontract hebben met het 
payrollbedrijf. 

Dit onderscheid tussen de verschillende vormen van payrolling is door de minister (zonder 
bronvermelding) rechtstreeks ontleend aan M.A. Kuyt-Fokkens, 'Payrolling: uitkomst of toch niet?', NJB 
2006/24, p.  1312. Zie voor andere indelingen van de verschillende vormen van payrolling Y.A.E. van 
Houte, 'Uitzending en payrolling: overeenkomst en verschil' ArbeidsRecht 2011/8 en 9 en J.P.H. 
Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012, par. 4.12. 
Bij de eerstgenoemde vorm van payrolling is geen sprake van een arbeidscontract van de werknemer 
met het payrollbedrijf. De werknemers zijn en blijven in dienst van de opdrachtgever van het 
payrollbedrijf. De opdrachtgever is zowel contractueel als feitelijk de werkgever van de werknemer. Er is 
hier slechts sprake van een uitbesteding van de salarisadministratie (en eventueel het  HR- 
management). Omdat geen sprake is van een arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding, komt deze vorm 
van payrolling in dit onderdeel verder niet uitgebreid aan de orde. Anders dan bij de andere drie vormen 
van payrolling heeft deze vorm van payrolling namelijk geen gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie 
van de werknemer en impliceert dit geen flexibilisering van de arbeid. 
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Bij de tweede en derde vorm van payrolling gaat het om werknemers die nadat zij zijn geworven en 
geselecteerd door de inlener een arbeidscontract sluiten met het payrollbedrijf en door het payrollbedrijf 
ter beschikking worden gesteld aan de inlener. Bij de tweede vorm zal de inlener de ingeleende 
werknemer na verloop van tijd alsnog in dienst nemen als de werknemer met goed gevolg door deze 
'proefperiode' is gekomen. De derde vorm wijkt daar weer van af omdat de terbeschikkingstelling door 
het payrollbedrijf hier niet tijdelijk maar permanent is. De werknemer heeft dan blijvend te maken met 
twee werkgevers: een contractuele werkgever waarmee hij een schriftelijke arbeidsovereenkomst sluit 
en een feitelijke werkgever in wiens onderneming en onder wiens gezag hij de arbeid verricht. Een 
eventuele latere indiensttreding bij de feitelijke werkgever wordt niet beoogd. 
Bij de vierde vorm gaat het om werknemers die eerst in dienst waren van de feitelijke werkgever en die 
vervolgens door hun werkgever worden ondergebracht bij een payrollbedrijf. De arbeidsovereenkomsten 
met hun eerdere werkgever, de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin zij de arbeid 
verrichten, worden vervangen door schriftelijke arbeidsovereenkomsten met een payrollbedrijf. Feitelijk 
verandert er echter niets: de werknemers blijven werkzaam voor hun voormalige werkgever die hen nu 
inleent. Voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer heeft payrolling ingrijpende consequenties. 
De verschillende arbeidsrechtelijke consequenties van payrolling voor de rechtspositie van de 
werknemer zullen in dit onderdeel achtereenvolgens worden besproken. Daaraan voorafgaand wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop de payrollovereenkomst juridisch moet worden gekwalificeerd 
en ingegaan op de vraag of de payrollwerknemer zich met succes op het standpunt zou kunnen stellen 
dat hij in dienst is (gebleven) bij de feitelijke werkgever/inlenende onderneming ondanks het door hem 
met het payrollbedrijf gesloten arbeidscontract. 

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param000A1F9F&cpidWKNL-LTR-Nav2 	 Pagina 2/2 
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 14-03-2017. Kijk voor meer informatie over de diensten van 
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl  



Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.2 

1.52.2 Het Care4Care-arrest 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

In het Care4Care-arrest van 4 november 2016 heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar de tekst van 
art. 7:690 BW en een deel van de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis geoordeeld dat op grond van 
art. 7:690 BW niet vereist is dat de bij de derde te verrichten arbeid tijdelijk is, noch dat daarin een 
beperkende allocatiefunctie moet worden gelezen (HR4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356,  JAR  
2016, 286, m.nt. Knipschild). In een fiscale procedure over de premiesectorindeling van een 
payrollbedrijf, kwam de Hoge Raad op diezelfde datum tot eenzelfde oordeel onder verwijzing naar het 
Care4Care-arrest. Zie  HR  november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2496. In zijn arrest overweegt de Hoge 
Raad het volgende over de betekenis van de allocatiefunctie bij de kwalificatie van de 
uitzendovereenkomst: 

"Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 7:690 BW kan niet worden afgeleid dat voor 
het aannemen van een uitzendovereenkomst andere vereisten gelden dan vermeld in 
deze bepaling. De tekst van art. 7:690 BW eist niet dat de bij de derde te verrichten 
arbeid tijdelijk is, noch impliceert deze een beperkende 'allocatiefunctie' als door het 
onderdeel wordt bepleit. Uit de toelichting op het artikel blijkt dat de wetgever heeft 
beoogd dat ook andere driehoeksrelaties dan de - kort gezegd - 'klassieke uitzendrelatie' 
onder de reikwijdte van de bepaling zouden vallen, mits aan de begripsomschrijving wordt 
voldaan (Kamerstukken //1996-1997, 25263, nr. 3, p.  9-10)." 

De Hoge Raad wijst op de hiervoor in par. 1.5.2.1 aangehaalde passage uit de memorie 
van toelichting bij de Wet flexibiliteit en zekerheid waarin de regering meedeelde dat ook 
andere driehoeksrelaties dan klassieke uitzending onder de reikwijdte van artikel 7:690 
BW zouden vallen. Daarbij laat de Hoge Raad echter onvermeld dat de regering in dit 
verband en ook later tijdens de parlementaire behandeling heeft benadrukt dat de 
regeling van de uitzendovereenkomst alleen zou gelden voor die werkgevers die 
daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervullen (Kamerstukken //1996/97, 25263, 3, p. 
10 en Kamerstukken //1996/97, 25263, 6, p.  16). Bovendien lijkt de Hoge Raad zich niet te realiseren 
dat de door hem aangehaalde passage uit de wetsgeschiedenis moet worden geplaatst in de hiervoor 
geschetste context van het op dat moment - eind jaren '90 - bestaande onderscheid tussen kortdurend 
uitzenden door uitzendbureaus met een vergunning en het meer bestendige in- en uitlenen van 
werknemers door uitleen- en detacheerbedrijven. Ook deze uitleen- en detacheerbedrijven vervulden 
doorgaans een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt (zie hierover J.P.H. Zwemmer, 'Het Care4Care-
arrest en de olievlekwerking van artikel 7:690 BW', Tijdschrift voor Ontslagrecht 2017/1, p.  30-41 en 
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J.P.H. Zwemmer, Hoofdstuk 17 De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payrollwerknemer' in: G.W. 
van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom juridisch 2017, 2 de druk). 

In zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2016:238) had A-G Van Peursem 
betoogd dat in de definitie van artikel 7:690 BW een allocatiefunctie diende te worden gelezen. Daarbij 
maakte de A-G onderscheid tussen een zogenoemde traditionele of klassieke allocatiefunctie die zou 
inhouden: "het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van (in de regel) werk 
van tijdelijke aard, ook wel aangeduid als het opvangen van 'ziek of piek' en een ruime allocatiefunctie 
die zou inhouden dat de werkgever zich bedrijfs- of beroepsmatig bezighoudt met de 
terbeschikkingstelling van werknemers aan opdrachtgevers" (punt 3.8). Ook bij deze ruime 
allocatiefunctie moest volgens de A-G 'wel een vorm overblijven van allocatie op de arbeidsmarkt in 
deze ruim opgevatte zin'. Dat zou volgens de A-C bijvoorbeeld niet aan de orde zijn wanneer sprake is 
van payrolling "waarbij de payrollerin feite alle - oneerbiedig gezegd - 'personeelssores' overneemt van 
de 'inlener', waar geen allocatieve functie op de arbeidsmarkt in welke ruime zin dan ook meer valt te 
ontwaren, maar er sprake is van een formeel werkgeverschap van de payrollervolgens de 
arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever/'inlener' (permanente overname van arbeidscontracten)" 
(punt 3.30). Bij deze vorm van payrolling zou volgens de A-C geen sprake zijn van uitzending ex art. 
7:690 BW. In de woorden van de A-G: "De payro/verkgever speelt dan geen enkele rol bij het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zo zou men kunnen zeggen, maar slecht bij de 
formele en administratieve uitvoering van de overeenkomsten." 

De Hoge Raad volgde de A-G hierin echter niet. 

Op grond van het Care4Care-arrest vormt het door de werkgever vervullen van een allocatiefunctie op 
de arbeidsmarkt dus geen constitutief vereiste (meer) bij de kwalificatie van de uitzendovereenkomst ex 
art. 7:690 BW. Ook de uitzendwerkgever in de zin van art. 7:690 BW die geen allocatiefunctie vervult op 
de arbeidsmarkt kan daarmee gebruikmaken van het in art. 7:691 BW neergelegde verlichte 
arbeidsrechtelijke regime bij uitzending (zie H.5.4.3, H.40.2 en H.40.3 met een toelichting op art. 7:691 
BW en 13 ABU-CAO). Artikel 7:690 BW fungeert immers uitsluitend als toegangspoort naar het in art. 
7:691 BW opgenomen verlichte arbeidsrechtelijke regime bi] uitzending (sinds de inwerkingtreding van 
de Wet werk en zekerheid is het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij de uitzendovereenkomst 
eveneens opgenomen in art. 7:668a lid 5 onderdeel a BW). Dit wordt ook uitdrukkelijk bevestigd door de 
Hoge Raad in het Care4Care-arrest: 

"De wetsgeschiedenis biedt geen aanknopingspunt voor de veronderstelling dat de wetgever in art. 
7:691 BW aan het begrip 'uitzendovereenkomst' een andere betekenis heeft willen geven dan in art. 
7:690 BW. Gelet op de plaatsing van beide artikelen in een afzonderlijke afdeling in de wet, waarbij art. 
7:690 BW de begripsomschrijving en art. 7:691 BW enkele regels geeft, ligt zon andere betekenis ook 
niet voor de hand." 

De Hoge Raad lijkt er in zijn arrest desalniettemin rekening mee te houden dat zijn uitleg van art. 7:690 
BW op gespannen voet staat met de bedoelingen van de wetgever en overweegt over 'nieuwe 
driehoeksrelaties als payrolling' het volgende in zijn arrest: 

"Voor zover de toepassing van de regels van art. 7:691 BW in nieuwe driehoeksrelaties als payrolling 
zou leiden tot resultaten die zich niet laten verenigen met hetgeen de wetgever bij de regeling van de 
art. 7:690-7:691 BW voor ogen heeft gestaan, is het in de eerste plaats aan de wetgever om hier 
grenzen te stellen. Dat neemt niet weg dat de rechter bij de toepassing de mogelijkheid heeft de regels 
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van art. 7:691 BW zo uit te leggen dat strijd met de ratio van die regels wordt voorkomen, dan wel dat hij 
een beroep op die regels naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan oordelen. 
In het onderhavige geval is een en ander echter niet aan de orde." 

De duidelijke overwegingen van de Hoge Raad over de onderlinge verhouding van de artikelen 7:690 en 
691 BW maken dat de door de Hoge Raad genoemde mogelijkheid voor Je rechter om artikel 7:691 BW 
zo uit te leggen dat strijd met de ratio van die regels wordt voorkomen, dan wel dat hij een beroep op die 
regels naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan oordelen, in de praktijk geen 
betekenis zal hebben. Immers, als sprake is van een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW, dan is 
naar het oordeel van de Hoge Raad het verlichte arbeidsrechtelijke regime in artikel 7:691 BW van 
toepassing. Daar zit weinig licht tussen (zie J.P.H. Zwemmer, Het Care4Care-arrest en de 
olievlekwerking van artikel 7:690 BW', Tijdschrift voor Ontslagrecht 2017/1 en J.P.H. Zwemmer, 
Hoofdstuk 17 'De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payrollwerknemer' in: G.W. van der Voet 
(red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom juridisch 2017, 2 de druk. Zie over het 
Care4Care-arrest ook E. Knipschild, annotatie  JAR  2016, 286; B. Degelink, 'Ook detacheerder kan 
verplicht zijn tot deelneming in StiPP', TPV2016155; D.J. Buijs, 'Voor aannemen uitzendovereenkomst is 
een allocatiefunctie niet vereist', TRA 2017/8; M. Tanja & J. den Hoed, 'De uitzendovereenkomst: een 
beperkende uitleg, met verruimende gevolgen', TRA 2017/15; P.Th. Sick en A.M. Wevers, De 
allocatiefunctie 'alloceren'?', TRA 2017/16; K. Dorenbos, R.  Mounts  en C. Waterman, 'Annotatie - 
Care4Care/StiPP: vloek of zegen? Hoge Raad 4 november 2016, ECLl:NL:HR:2016:2356',  TAO  2016/4, 
p. 154-169). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.3 

1.5.2.3 De payrollovereenkomst volgens de ABU en de VPO 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

De Vereniging  Payroll  Ondernemingen (VPO), de branchevereniging die de belangen van de 
aangesloten payrollondernemingen behartigt en die per 1 januari 2016 is opgegaan in de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen (ABU), heeft zich op het standpunt gesteld dat payrolling een 'bijzondere 
vorm' is van de uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW (Zie art. 8.1 van de voormalige 
VPO-arbeidsvoorwaardenregeling). Op de website van de ABU (www.abu.nl/themas/payrolling)  wordt 
payrolling als volgt omschreven: 

"Payrolling betreft een gespecialiseerde vorm van  hr-dienstverlening, waarbij opdrachtgevers zelf 
verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Een payrollorganisatie 
stelt werknemers ter beschikking aan een opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht te werken. 
Het doel van payrolling is dat de payrollonderneming het juridisch werkgeverschap zoveel mogelijk 
overneemt van de opdrachtgever. Hieronder vallen bijvoorbeeld administratieve en financiële 
verplichtingen die verbonden zijn aan bijvoorbeeld disfunctioneren, ziekte, arbeidsongeschiktheid en 
verlof." 

Dit alles geschiedt onder het motto: laat de ondernemer doen waar hij goed in is (namelijk ondernemen), 
dan zorgt het payrollbedrijf voor de juridische en administratieve rompslomp die het werkgeverschap 
met zich meebrengt. Bij payrolling gaat het met name om - zoals de ABUNPO dat noemt - het 
'ontzorgen' van de ondernemer. 
De grote vakbonden stemden in het verleden, voordat zij in 2011 hun handen aftrokken van payrolling, 
driemaal in met een  payroll-cao waarin werd opgenomen dat het payrollbedrijf voor de toepassing van 
titel 10 Boek 7 BW fungeert als de werkgever van de payrollwerknemer. In 2006 werd de eerste 'Cao 
voor Medewerkers van  Payroll  Ondernemingen'  (payroll-cao) afgesloten met FNV Bondgenoten, CNV 
Dienstenbond en De Unie. De laatste  payroll-cao werd in maart 2011 opgezegd door de vakbonden. 
Daarbij deelden de vakbonden mee niet (verder) te willen onderhandelen over een nieuwe  payroll-cao. 
Daardoor eindigde de laatste verlengde  payroll-cao op I januari 2012. De ABUNPO gaat ervan uit dat 
payrolling na het eindigen van de laatste  payroll-cao als uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 
BW onder de werkingssfeer van de bij tijd en wijle algemeen verbindend verklaarde cao voor 
Uitzendkrachten (ABU-cao) valt. Van 1januari 2012 tot 1januari 2016 gold voor leden van de VPO de 
verplichting de door de VPO opgestelde arbeidsvoorwaardenregeling toe te passen waarin de 
bepalingen uit de geëindigde  payroll-cao waren opgenomen. Deze arbeidsvoorwaardenregeling was, 
met name op het gebied van ontslagbescherming, voor de werknemer gunstiger dan de ABU-cao. 
Anderzijds werd in deze arbeidsvoorwaardenregeling in het nadeel van de werknemer afgeweken van 
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arbeidsrechtelijke voorschriften voor 'gewone' werknemers in titel 10 Boek 7 BW. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.4 

1.5.2.4 De payrollovereenkomst volgens de minister van SZW 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

In de memorie van toelichting bij de Wwz is medegedeeld dat de opkomst van de 
payrollconstructie niet was voorzien bij de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid (Kamerstukken 
1/2013/14, 33818, 3, p.  9). Bij payrolling is, zo stelt de minister van SZW, een werknemer in dienst bij 
een payrollbedrijf en verricht hij of zij exclusief structureel werk bij één inlener door wie hij in de regel 
ook wordt geworven (de feitelijke werkgever).' In de afgelopen jaren hebben ook de voorgangers van de 
huidige minister van SZW zich uitgelaten over payrolling. In 2010 deelde toenmalig minister van SZW 
Donner naar aanleiding van Kamervragen over de toelaatbaarheid van payrolling mee (zie Aanhangsel 
Handelingen 11 2009110, nr. 2006) dat aan de term payrolling op diverse wijzen vorm gegeven kan 
worden, maar dat in de meeste gevallen sprake is van een driehoeksverhouding tussen een 
payrollorganisatie, een werknemer die in dienst is bij die payrollorganisatie, en de onderneming waarin 
die werknemer feitelijk werkzaam is (zie de opsomming in par. 1.5.1). De minister meende dat payrolling 
niet slechts bedoeld kon zijn om het werkgeverschap te omzeilen omdat, zoals de minister stelde, het 
payrollbedrijf de werkgever is en het payrollbedrijf dus de verplichtingen moet nakomen die op de 
werkgever rusten. De minister meende dat payrollconstructie onder het bereik van art. 7:690 BW kon 
worden gebracht omdat 'naar de letter van de wet in het geheel niet als vereiste wordt gesteld dat er 
sprake is van een allocatieve functie'. De minister constateerde dat op dat moment diverse uitspraken 
van kantonrechters inzake payrolling waren gedaan en dat de rechter er dan in de meeste gevallen van 
uitging dat sprake was van een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW. De minister 
benadrukte echter dat bij een geschil over de kwalificatie van een payrollovereenkomst het aan de 
rechter is om te beoordelen of een payrollovereenkomst kan worden gekwalificeerd als een 
uitzendovereenkomst. De opvolger van Donner, minister Kamp, herhaalde dit in zijn brief aan de 
Tweede Kamer van 30 mei 2011 (zie Aanhangsel Handelingen 11 2010111, nr. 2713) naar aanleiding van 
Kamervragen van het Kamerlid Hamer (PvdA) over de groei van payrolling. Uit deze uitlatingen van 
voormalige ministers van SZW blijkt dat zij menen dat het payrollbedrijf op grond van art. 7:690 BW als 
de werkgever van de werknemer kan worden gekwalificeerd en de thans meest gebruikelijke vorm van 
payrolling dus gewoon past binnen de bestaande arbeidsrechtelijke ordening. Het is de vraag welke rol 
deze uitlatingen van ministers na de inwerkingtreding van art. 7:690 BW kunnen spelen bij de wijze 
waarop art. 7:690 BW door de rechter moet worden uitgelegd en bij de beantwoording van de vraag of 
de payrollconstructie als (een bijzondere vorm van de) uitzendovereenkomst moet worden 
gekwalificeerd. In zijn arrest van 19 december 2011  (HR  19 december 2011, ECLl:NL:HR:2011:BU7412 
(r.o. 3.6.3)) overwoog de Hoge Raad dat aan de beantwoording door de minister van Kamervragen over 
de uitleg van een wettelijke bepaling, nadat deze bepaling kracht van wet heeft verkregen, voor de uitleg 
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van deze bepaling echter geen bijzondere betekenis toekomt 'aangezien deze uitlating van de minister 
geen onderdeel heeft uitgemaakt van de totstandkomingsgeschiedenis van de wet.' 

Naar aanleiding van de overweging van de Hoge Raad in het Care4Care-arrest dat de wetgever in actie 
moet komen wanneer zijn oordeel in nieuwe driehoeksrelaties als payrolling zou leiden tot resultaten die 
niet verenigbaar zijn met wat de wetgever voor ogen heeft gestaan bij de regeling van de 
uitzendovereenkomst, zijn Kamervragen gesteld over de gevolgen van dit arrest (Aanhangsel 
Handelingen //2016/17, 654. Zie ook  debrief  van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 5 
december 2016, Kamerstukken 1/2016/17, 29544, 761). Daarop antwoordde de minister van SZW over 
het toepassingsbereik van het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending: 

"Het lichter arbeidsrechtelijk regime op grond van artikel 7:691 BW is, zoals ook uit de wetsgeschiedenis 
kan worden afgeleid, bedoeld voor het zogenoemde traditionele uitzenden waarbij sprake is van het 
samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor het verrichten van in beginsel 
kortdurende tijdelijke werkzaamheden, zoals vervanging bij ziekte of zwangerschap of het opvangen van 
tijdelijke pieken in de productie. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat ook voor toepassing van 
artikel 7:691 BW geen allocatiefunctie in voornoemde zin vereist is." 

Op de vraag aan de minister of hij de bezorgdheid van de Kamerleden deelde dat het Care4Care-arrest 
zou leiden tot meer onzekere arbeidscontracten en, zo ja, wat hij daaraan zou gaan doen, antwoordde 
de minister dat dit arrest voor werkgevers aanleiding kan zijn om nog meer gebruik te gaan maken van 
payrolling dan nu al het geval is. Een wetswijziging om de onwenselijke resultaten als gevolg van het 
oordeel van de Hoge Raad weg te nemen zou echter niet meer in zijn kabinetsperiode verwezenlijkt 
kunnen worden. Daarover zullen in een volgend regeerakkoord afspraken gemaakt moeten worden, 
aldus de minister. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.5 

1.5.2.5 Opvattingen in de literatuur over de aard van de payrollovereenkomst 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

De ABUNPO en de minister van SZW gaan er dus van uit dat bij payrolling in de thans meest 
gebruikelijke vorm altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen het payrollbedrijf en de 
werknemer. Dit uitgangspunt wordt niet door iedereen gedeeld. Zwemmer constateert in zijn dissertatie 
dat bij de kwalificatie van de werkgever in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen alleen dan 
betekenis toekomt aan de door partijen gemaakte contractuele afspraken - de met de werknemer 
gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomst - wanneer deze corresponderen met de wijze waarop 
hieraan vervolgens feitelijk uitvoering is gegeven (J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap 
(MSRnr. 55) 2012, par. 2.3.5). 

Zowel art. 7:610 lid I BW als art. 7:690 BW zijn van dwingend recht. Vormvereisten, zoals een 
schriftelijke overeenkomst, spelen geen doorslaggevende rol bij de kwalificatie van de 
arbeidsovereenkomst. Daar verandert het Care4Care-arrest van de Hoge Raad niets aan. Partijen 
kunnen dus niet contractueel afspreken dat bij payrolling sprake is van een uitzendovereenkomst ex art. 
7:690 BW. Daarvoor moet zijn voldaan aan de elementen in de definitie van de uitzendovereenkomst. 
Dat het payrollbedrijf en de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst ondertekenen, impliceert 
niet dat daarmee vaststaat dat tussen hen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en het 
payrollbedrijf voor de toepassing van art. 7:690 BW kwalificeert als een werkgever die zijn werknemer 
ter beschikking stelt. Zwemmer stelt naar aanleiding hiervan de vraag of bij de thans meest gebruikelijke 
vorm van payrolling een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen het payrollbedrijf en de werknemer 
en daarmee of sprake is van terbeschikkingstelling van een werknemer van het payrollbedrijf aan de 
opdrachtgever in de zin van artikel 7:690 BW (J.P.H. Zwemmer, 'Het Care4Care-arrest en de 
olievlekwerking van artikel 7:690 BW', Tijdschrift voor Ontslagrecht 2017/1 en J.P.H. Zwemmer, 
Hoofdstuk 17 'De uitzendkracht, de gedetacheerde en de payrollwerknemer' in: G.W. van der Voet 
(red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom juridisch 2017, 2 de druk). Zwemmer 
constateert dat bij payrolling het payrollbedrijf een overeenkomst van opdracht sluit met de 
opdrachtgever waarin wordt afgesproken dat het payrollbedrijf de door deze opdrachtgever geworven 
werknemer in dienst neemt en aan de opdrachtgever ter beschikking stelt. Daarmee wordt beoogd de 
aan het werkgeverschap verbonden juridische en administratieve verplichtingen uit te besteden aan een 
derde. De payrollconstructie wordt opgezet omdat de opdrachtgever - een onderneming of 
overheidsinstelling - niet de juridische en administratieve werkgever wil zijn van 'zijn' werknemers. Met 
dit doel sluit het payrollbedrijf een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de door de opdrachtgever 
geworven en geselecteerde werknemer en is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de nakoming van 
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de aan de arbeidsovereenkomst verbonden juridische en administratieve verplichtingen. Het 
payrollbedrijf fungeert dus zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer uitsluitend als 'contractueel verlengstuk' van de opdrachtgever. Of gelet op deze 
bedoelingen van partijen kan worden aangenomen dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt met het 
payrollbedrijf, en in het verlengde daarvan een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW, valt te 
betwijfelen. 
De omstandigheid dat bij payrolling een schriftelijke overeenkomst ontbreekt tussen de werknemer en 
de opdrachtgever staat er in verband met het dwingendrechtelijke karakter van art. 7:610 BW niet aan in 
de weg dat kan worden geoordeeld dat tussen hen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, ook 
niet wanneer de werknemer goed geïnformeerd akkoord is gegaan met de payrollconstructie  (HR  13 juli 
2007,  NJ  2007, 449 (Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM). In het arrest STRIPGGM oordeelde de 
Hoge Raad dat een arbeidsovereenkomst bestond met de opdrachtgever (feitelijke werkgever) in een 
situatie waarin een manager de arbeid verrichtte op basis van een opdrachtovereenkomst tussen zijn 
management-BV en de onderneming waarvoor hij de arbeid verrichtte omdat de papieren constructie 
van meet af aan niet spoorde met de feitelijke uitvoering. Dat de manager en STR zich niet contractueel 
met elkaar hadden verbonden en geen arbeidsovereenkomst met elkaar wilden sluiten, vormde hierbij 
geen belemmering. De Hoge Raad volgde daarbij A-G Timmerman die in zijn conclusie voor het arrest 
betoogde: 

"De betrokken partijen kunnen een constructie met tussenschakeling van een andere partij op papier 
hebben gezet die - alle omstandigheden in aanmerking nemend - niet in overeenstemming is met 
hetgeen zij werkelijk bedoelden af te spreken. In zo'n geval is niet de schriftelijke tekst waarin de 
betrokken rechtsverhoudingen zijn weergegeven, maar de bedoeling van partijen doorslaggevend. 
Hierbij speelt ook een rol dat de definitie van de arbeidsovereenkomst in art. 7: 610 lid I BW van 
dwingend recht is. Om die definitie kunnen partijen niet zomaar heen wandelen" 

Omdat de payrollwerknemer en de opdrachtgever in werkelijkheid van meet af aan een 
arbeidsovereenkomst met elkaar beogen, zou evenmin de vraag aan de orde komen wanneer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever het payrollbedrijf als werkgever is gaan 
vervangen - en zich als zodanig met de werknemer heeft verbonden (Zie ook E.M. Hoogeveen, 
Payrolling: uitholling werknemersbescherming of gat in de markt?, ArbeidsRecht 2012/6). Van een 
'geruisloze vervanging' van de ene door de andere partij als werkgever bij de arbeidsovereenkomst, 
waarbij voor geen van de partijen duidelijk zou zijn op welk tijdstip deze zich zou hebben voltrokken, is 
bij payrolling dus geen sprake. Anders dan aan de orde was in het arrest ABN AMRO/Malhi  (HR  5 april 
2002,  NJ  2003, 124). 

Voor het werkgeverschap van het payrollbedrijf voor de toepassing van Titel 10 Boek 7 BW is meer 
vereist dan 'een 'papieren' constructie op basis waarvan het juridische werkgeverschap wordt 
weggecontracteerd naar een 'papieren werkgever' die bij de totstandkoming en uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst geen zelfstandige en inhoudelijke rol speelt' (zie ook J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit 
van werkgeverschap (MSR nr. 55), 2012, p.  30/31). Van een dergelijke zelfstandige en inhoudelijke rol 
zou naar mening van Zwemmer sprake kunnen zijn wanneer de focus van de dienstverlening door het 
payrollbedrijf niet uitsluitend is gericht op het fungeren als juridisch en administratief werkgever van de 
werknemers van derden. Waar het bij een overheidsinstelling of grote onderneming de vraag zal zijn 
waarom een payrollconstructie nodig is, zou daarvan in het midden- en kleinbedrijf wel zelfstandige 
inhoud en betekenis kunnen uitgaan. Dan zou het werkgeverschap van het payrollbedrijf ook van 
toegevoegde waarde zijn voor de werknemer. Payrollbedrijven zouden volgens Zwemmer betekenis en 
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inhoud aan het werkgeverschap kunnen geven - en daarmee gekwalificeerd kunnen worden als 
werkgever ex art. 7:610 lid I BW -'door zorg te dragen voor, en knowhow te creëren op het gebied van, 
onder meer de (tussentijdse) scholing van de payrollwerknemer, de herplaatsing en, in geval van 
arbeidsongeschiktheid, de re-integratie van de payrollwerknemer' (J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van 

werkgeverschap, 2012, P.  347). In dat geval zou - in lijn met het Care4Care-arrest - sprake zijn van een 
uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW en het daarbij horende verlichte arbeidsrechtelijke regime van 
toepassing zijn (zie  HR  2 december 2016, ECLl:NL:HR:2016:2757). Met de payrollwerknemer kunnen 
dan in beginsel gedurende vijfenhalf jaar flexibele arbeidsovereenkomsten worden gesloten (zie par. 
1.40.2). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.6 

1.5.2.6 Verdeelde visie STAR op de ontwikkeling van payrolling 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

Op 11 mei 2012 kwam de STAR met een verdeeld advies over de ontwikkeling van payrolling, mede in 
het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag (Zie http://www.stvda.nl). Van de 
kant van de werkgevers werd in het STAR-advies meegedeeld dat payrolling een vorm van 
dienstverlening is die belangrijk is voor een goed functionerende flexibele arbeidsmarkt. De werkgevers 
menen dat payrolling bijdraagt aan de groei en de concurrentiekracht van de Nederlandse arbeidsmarkt, 
aan een lage werkloosheid en aan voldoende dynamiek op de arbeidsmarkt en beschouwen payrolling 
daarom als een economisch gegeven. In dat kader achten zij het legitiem dat tegen betaling van een 
vergoeding bepaalde risico's van het werkgeverschap bij een derde worden ondergebracht. Volgens de 
werkgevers kan payrolling worden gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW waarbij 
het payrollbedrijf fungeert als de juridische werkgever van de payrollwerknemer. Zij menen dat er geen 
noemenswaardige problemen zijn met payrolling zolang de afspraken tussen het payrollbedrijf, de 
inlener en de werknemer voor alle partijen duidelijk zijn. Dat de enkele opzegging van de 
payrollovereenkomst door de opdrachtgever als een bedrijfseconomische reden voor ontslag wordt 
beschouwd door het UWV (deze ontslagregels zijn inmiddels aangepast, zie par. 1.5.4.2), sluit volgens 
de werkgevers aan bij het bijzondere karakter van de payrollovereenkomst als arbeidsrechtelijke 
driehoeksverhouding waarbij de payrollwerknemer exclusief ter beschikking wordt gesteld aan één 
opdrachtgever. 

Van de kant van de werknemersorganisaties werd in het STAR-advies meegedeeld dat zij grote en 
fundamentele problemen hebben met payrolling omdat dit naar hun mening leidt tot een niet te 
rechtvaardigen ongelijke behandeling - tijdens het dienstverband en bij het einde van het 
dienstverband tussen gepayrollde werknemers en werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van een 
inlener/opdrachtgever. Zij merken de meeste vormen van payrolling aan als een 'grote verdwijntruc van 
het (goed) werkgeverschap'. Het laten voortbestaan van deze vormen van arbeidsrelaties leidt er naar 
de mening van de werknemersorganisaties toe dat het arbeids- en ontslagrecht vergaand wordt 
uitgehold en dat werkgevers in toenemende mate hun toevlucht zullen nemen tot dit soort constructies 
om (zorg)verplichtingen ten opzichte van werknemers te omzeilen. Ten aanzien van de juridische 
kwalificatie van payrolling wijzen de werknemersorganisaties erop dat de bijzondere positie van de 
uitzendrelatie vanwege de allocatieve functie van uitzendwerk en de betekenis daarvan ook voor de 
werknemer de aanleiding vormde voor het opnemen van een bijzondere regeling voor de 
uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW. Omdat payrolling deze functies niet heeft, kan de 
payrollovereenkomst naar de mening van de werknemersorganisaties niet worden gekwalificeerd als 
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een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW. Zij stellen voor in art. 7:690 BW op te nemen dat de 
werkgever de werknemer in het kader van een door hem op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie 
ter beschikking stelt. Tevens menen de werknemersorganisaties dat de bijzondere regels van het UWV 
voor het ontslag van payrollwerknemers moeten worden geschrapt (dit is inmiddels gebeurd, al hebben 
deze alleen betrekking op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de payrollwerknemer (zie 
par. 1.5.4.2) en de opdrachtgever en niet het payrollbedrijf moet worden gekwalificeerd als de juridische 
werkgever van de werknemer wanneer sprake is van een exclusieve relatie tussen de opdrachtgever en 
de payrollwerknemer. 
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 (dat ten grondslag lag aan de Wwz) constateerden de 
vakbonden, werkgevers en het kabinet dat zich rond het uitbesteden of doorbesteden van 
werkgeverschap in toenemende mate vraagstukken voordoen die dringend om een oplossing vragen en 
spreken zij af dat onder andere payrolling moet worden "ingepast (...) in de bestaande arbeidsrechtelijke 
ordening, zodat geheel transparant is of en zo ja onder welke voorwaarden deze arbeidscontracten 
kunnen worden aangeboden" (zie hierover nader par. 1.5.2.8). Vanaf september 2013 is door sociale 
partners in een speciaal daarvoor geformeerde werkgroep gesproken over het inpassen van payrolling 
in de bestaande arbeidsrechtelijke ordening. Dit heeft echter niet tot een unaniem advies geleid. In 2014 
deelde de minister van SZW mee dat hij het advies van de werkgroep af zou wachten onder de 
toevoeging dat hij, wanneer dit te lang zou duren, zelf zou bekijken hoe met payrolling moest worden 
omgegaan en hij dan mogelijk ook met maatregelen zou komen (zie Handelingen /I 
2013/14, nr. 54, item 9, p. 21 en 54), maar in een brief aan de Tweede Kamer van 21 april 
2016 deelde de minister mee af te zien van maatregelen met betrekking tot payrolling 
omdat hiervoor te weinig draagvlak bestond binnen het kabinet en bij sociale partners (Kamerstukken /-
2015/16, 29544, 715). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.7 

1.5.2J Jurisprudentie over de aard van de payrollovereenkomst 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht / Algemeen 

In de afgelopen jaren hebben verschillende lagere rechters geoordeeld in procedures waarin de 
werknemer werkzaam was op basis van een payrollovereenkomst. In de eerste uitspraken ging het om 
situaties waarin de opdrachtgever in betalingsnood verkeerde en de payrollwerknemer het payrollbedrijf 
aansprak op verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst (Ktr. Almelo 27 juni 2008,  JAR  2008/226, Ktr. 
Oost Gelre 12 oktober 2009,  JAR  2010/8 en Ktr. Amsterdam 22 december 2009,  JAR  2010/41) of om 
de nadelige consequenties die voor de werknemer waren verbonden aan het hebben van een 
arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf (Ktr. Amsterdam 7juli 2009,  JAR  2009/290, Ktr. Delft 12 
november 2009, UN BK7359 en Ktr. Lelystad 8 februari 2012,  JAR  2012/100, m.nt. Vegter). In deze 
uitspraken beriepen de werknemers zich niet op het bestaan van een arbeidsovereenkomst met de 
opdrachtgever en gingen de kantonrechters er op basis van de gemaakte contractuele afspraken zonder 
nadere motivering van uit dat de betrokken payrollwerknemer een arbeidsovereenkomst had met het 
payrollbedrijf en niet met de opdrachtgever. Wel redeneerden de rechters in vrijwel alle uitspraken toe 
naar een oordeel ten gunste van de payrollwerknemer zodat de payroliconstructie niet tot nadelige 
gevolgen leidde voor de payrollwerknemer. Zie anders Hof Leeuwarden 3 april 2012,  JAR  2012/133. 

Rechtspraak over kwalificatie payrolling 

Inmiddels is in de lagere rechtspraak verschillende malen aan de orde geweest hoe payrolling 
arbeidsrechtelijk moet worden gekwalificeerd. In het kort geding waarin kantonrechter Groningen 
oordeelde op 15 december 2009  (JAR  2010/27) en het Hof Leeuwarden in hoger beroep op 23 
maart 2010  (JAR  2010/107) ging het voor de eerste keer om een beroep van een payrollwerknemer 
op het bestaan van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. In deze procedure oordeelde 
de kantonrechter Groningen in eerste aanleg dat een arbeidsovereenkomst bestond tussen de 
payrollwerknemer en de opdrachtgever omdat hun relatie de elementen arbeid, loon en gezag, uit 
de definitie van art. 7:610 lid I BW bevatte. De opdrachtgever had zich op het standpunt gesteld dat 
zijn relatie met de payrollwerknemer niet als een arbeidsovereenkomst kon worden aangemerkt 
omdat sprake was van payrolling en de payrollwerknemer niet met de opdrachtgever, maar met het 
payrollbedrijf een arbeidsovereenkomst had beoogd. In zijn overwegingen stelde de kantonrechter 
voorop dat sprake was van een overeenkomst waarbij tegen beloning arbeid werd verricht en in 
casu diende te worden beoordeeld of sprake was van een opdracht- of een arbeidsovereenkomst. 
Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter was sprake van een arbeidsovereenkomst tussen 
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de payrollwerknemer en de opdrachtgever, omdat de payrollwerknemer de arbeid verrichtte onder 
het gezag van de opdrachtgever en ook aan het loonelement was voldaan. De enkele 
omstandigheid dat de loonbetaling via een derde - het payrollbedrijf- plaatsvond, deed daaraan 
naar het oordeel van de kantonrechter niet af. In hoger beroep was voor het hof Leeuwarden de 
enkele omstandigheid dat de payrollwerknemer een contract had gesloten met het payrollbedrijf 
genoeg om een arbeidsovereenkomst aan te nemen tussen de payrollwerknemer en het 
payrollbedrijf. Daaruit bleek naar het oordeel van het hof dat de payrollwerknemer had beoogd een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan met het payrollbedrijf nu hij op basis van dat contract had kunnen 
weten welke rol het payrollbedrijf zichzelf had toegedacht en hoe aan die rol uitvoering zou worden 
gegeven. In zijn uitspraak van 12 oktober 2012  (JAR  2012/284, m.nt. Zwemmer) achtte de 
kantonrechter te Leeuwarden eveneens het bestaan van een schriftelijke arbeidsovereenkomst van 
groot belang bi] de beantwoording van de vraag of sprake was van arbeidsovereenkomst met het 
payrollbedrijf. In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat een payrollwerknemer in dienst was 
gebleven bij de opdrachtgever hoewel de opdrachtgever in 2006 zijn hele personeelsbestand had 
overgedragen aan een payrollbedrijf. De kantonrechter overwoog dat bij payrolling het formele en 
het materiële werkgeverschap uit elkaar worden getrokken' en het payrollbedrijf weliswaar op papier 
de werkgever is, maar de opdrachtgever het werkgeversgezag blijft uitoefenen. Gelet op de 
verstrekkende arbeidsrechtelijke consequenties van zijn indiensttreding bij het payrollbedrijf diende 
de opdrachtgever de werknemer naar het oordeel van de kantonrechter niet alleen volledig te 
informeren over de gevolgen hiervan, maar diende aan deze wisseling van werkgever ook een 
duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer ten grondslag te liggen. Omdat de 
werknemer nooit een schriftelijke arbeidsovereenkomst had gesloten met het payrollbedrijf, kon 
naar het oordeel van de kantonrechter niet worden aangenomen dat de werknemer op enig moment 
in dienst was getreden bij het payrollbedrijf. Daar deed naar het oordeel van de kantonrechter niet 
aan af dat de werknemer vanaf 2006 loonbetalingen van het payrollbedrijf accepteerde en zijn 
ziekte- en vakantiedagen doorgaf aan het payrollbedrijf. In een vergelijkbare casus oordeelde het 
Hof Leeuwarden in zijn arrest van 25 maart 2014  (JAR  2014/123) dat een overgang van de werkgever 
naar een payrollbedrijf alleen kan plaatsvinden met ondubbelzinnige instemming van de werknemer. 

Opdrachtgever is werkgever ex art. 7:610 BW 
In een negental uitspraken in de periode maart 2013 tot september 2016 hebben rechters geoordeeld 
dat de payrollwerknemer, ondanks het met het payrollbedrijf gesloten contract, een 
arbeidsovereenkomst had met de opdrachtgever en niet met het payrollbedrijf (Ktr. Enschede 21 maart 
2013,  JAR  2013/95 m.nt. Hoogeveen, Ktr. Almelo 13 mei 2013,  JAR  2013/144, Rb. Den Haag 26 juni 
2013 m.nt. Zwemmer,  JAR  2013/193, Ktr. Amsterdam 3 september 2013,  JAR  2013/252, Ktr. Almelo 11 
maart 2014,  JAR  2014/95 m.nt. Zwemmer, Ktr. Assen 30 april 2015,  JAR  2015/142), Hof Den Haag 29 
december 2015, R,4R2016/52, Ktr. Assen 23 februari 2016, R4R2016/141 en Rb. Limburg 2augustus 
2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:6699, AR Updates 2016-0899. In de eerste van deze negen uitspraken 
oordeelt de kantonrechter te Enschede  (JAR  2013/95, m.nt. Hoogeveen) dat payrolling niet kan worden 
gekwalificeerd als een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW omdat het payrollbedrijf geen 
allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Daardoor kan het payrollbedrijf niet op de voet van art. 7:690 
BW worden gekwalificeerd als de werkgever van de payrollwerknemer. Omdat geen sprake is van een 
uitzendovereenkomst, moet dan naar het oordeel van de kantonrechter aan de hand van art. 7:610 lid I 
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BW worden beoordeeld of een arbeidsovereenkomst bestaat tussen het payrollbedrijf en de 
payrollwerknemer. Daarbij overweegt de kantonrechter, onder verwijzing naar de arresten Van der 

Male/Den Hoedt  (HR  10 oktober 2003,  NJ  2007/446) en STR/PGGM  (HR  13 juli 2007,  NJ  2007/449) dat 
de vraag of een overeenkomst kan worden geduld als arbeidsovereenkomst, niet ter Vrije beoordeling 
staat van partijen, maar hierbij gekeken moet worden naar hetgeen partijen bij het sluiten van de 
overeenkomst voor ogen stond en de feitelijke invulling die partijen daar vervolgens aan hebben 
gegeven. Uit de feitelijke invulling die het payrollbedrijf en de payrollwerknemer van meet af aan hadden 
gegeven aan de door hen gesloten overeenkomst, kan naar het oordeel van de kantonrechter niet 
worden geconcludeerd dat tussen hen een arbeidsovereenkomst ex art. 7:610 lid 1 BW tot stand is 
gekomen. De opdrachtgever wierf en selecteerde de werknemer en had vervolgens een payrollbedrijf 
aangezocht om als juridische werkgever van de werknemer te gaan fungeren. Hoewel het payrollbedrijf 
daarop een als 'arbeidsovereenkomst' aangeduide overeenkomst had gesloten met de 
payrollwerknemer, speelde het payrollbedrijf geen zelfstandige en inhoudelijke rol bij de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst. Feitelijk, zo overweegt de kantonrechter, kwam de payrollovereenkomst er 
uitsluitend op neer dat de payrollwerknemer op de loonlijst van een andere rechtspersoon - het 
payrollbedrijf - dan de 'echte' werkgever - de opdrachtgever - werd geplaatst. 
Op 13 mei 2013 oordeelt de kantonrechter te Almelo  (JAR  20 13/144) op een vergelijkbare wijze als 
de kantonrechter te Enschede dat een arbeidsovereenkomst bestaat tussen de payrollwerknemer 
en de opdrachtgever. De door de werknemer met het payrollbedrijf gesloten schriftelijke 
arbeidsovereenkomst merkt de kantonrechter aan als een overeenkomst sui generis (zie hierover 
nader par. 1.5.2.5). Op  grond van deze overeenkomst sui generis is het payrollbedrijf— naast de 
door de kantonrechter als werkgever gekwalificeerde opdrachtgever - verplicht het loon te betalen 
aan de payrollwerknemer. Niets staat er aan in de weg dat een derde een betalingsverplichting 
jegens een werknemer op zich neemt, aldus de kantonrechter. In deze zin ook de Rechtbank Den 
Haag  (JAR  2013/193, m.nt. Zwemmer). Naar het oordeel van de rechtbank verzet art. 7:610 lid 1 
BW zich er niet tegen dat het payrollbedrijf een arbeidscontract sluit met de werknemer en uit dien 
hoofde het salaris betaalt aan de werknemer. De opdrachtgever blijft echter de werkgever ex art. 
7:610 lid I BW. Dit omdat, zoals de rechtbank overweegt, de payrollconstructie 'geen zelfstandige 
en inhoudelijke juridische betekenis (geeft) aan het werkgeverschap van de payrollonderneming'. In 
de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 3 september 2013  (JAR  2013/252) was 
sprake van een payrollovereenkomst op grond waarvan de werknemers werkzaam waren bij ING. 
Ook hier oordeelt de kantonrechter dat geen sprake is van een uitzendovereenkomst omdat het 
payrollbedrijf geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Ondanks het door de werknemers 
met het payrollbedrijf gesloten 'Contract of  Employment'  moet ING naar het oordeel van de 
kantonrechter worden gekwalificeerd als de werkgever van de werknemers ex art. 7:610 lid I BW. 
Ook hier merkt de kantonrechter het door de werknemers met het payrollbedrijf gesloten 'Contract 
of  Employment'  aan als een overeenkomst sui generis op basis waarvan de werknemers (ook) bij 
het payrollbedrijf nakoming kan vorderen van betaling van loon. In de uitspraak van 11 maart 2014  (JAR  
2014/95 m.nt. Zwemmer) overweegt de kantonrechter te Almelo wederom dat bij payrolling geen 
sprake is van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW en vervolgens oordeelt de kantonrechter 
dat uit de feitelijke invulling die partijen aan de arbeidsrelatie hebben gegeven, moet worden 
geconcludeerd dat een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever en niet met het payrollbedrijf tot 
stand is gekomen. Ook in de laatste van de uitspraken van kantonrechter Assen  (JAR  2015/142 en RAR 
2016/141) wordt geoordeeld dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met het 
payrollbedrijf. In deze zaak was de payrollovereenkomst naar het oordeel van de kantonrechter 
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inhoudsloos nu in de werkzaamheden van de werknemer feitelijk niets was veranderd en deze 
uitsluitend werd aangegaan om de ketenregeling van art. 7:668a BW te ontlopen. De kantonrechter 
kijkt vervolgens door de payroilconstructie heen en oordeelt dat de werknemer op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is bij de opdrachtgever. In zijn arrest van 29 december 
2015 (R4R2016/52) oordeelt Gerechtshof Den Haag dat de payrollwerknemers in dienst zijn bij de 
opdrachtgever ondanks de door hen met het payrollbedrijf gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomsten. 
Het hof overweegt dat sprake is van een schijnconstructie, nu de door partijen opgezette 
payrollconstructie niet de werkelijke bedoeling van partijen weergaf. In haar uitspraak van 2 augustus 
2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:6699) oordeelt Rechtbank Limburg, na te hebben vastgesteld dat de bij een 
gemeente werkzame payrollwerknemer niet op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van het 
payrollbedrijf, dat sprake is van een ambtelijke aanstelling van de payrollwerknemer bij de gemeente. 

Payrollbedrijf is werkgever van payrollwerknemer op 
grond van art. 7:690 BW 
In andere uitspraken is echter onder verwijzing naar de met de payrollwerknemer gesloten 
schriftelijke arbeidsovereenkomst en de tekst van art. 7:690 BW geoordeeld dat sprake was van 
een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf. In de casus die ten grondslag lag aan de uitspraak 
van Kantonrechter Amsterdam van 4juli 2014  (JAR  2014/248) kwam de payroliconstructie tot stand 
op initiatief van de werkneemster. Zij nam het initiatief het payrollbedrijf in te schakelen en gaf aan 
het payrollbedrijf door welke beloning de opdrachtgever haar wilde betalen, waarna zij met het 
payrollbedrijf een overeenkomst, genaamd flexwerkovereenkomst aanging. In deze overeenkomst 
werd het payrollbedrijf aangeduid als de werkgever bij wie de werkneemster als flexwerker in dienst 
trad en door wie de werkneemster aan de opdrachtgever ter beschikking werd gesteld. De 
kantonrechter overweegt dat het payrollbedrijf "bij de uitvoering van de overeenkomst meer heeft 
gedaan dan het verschuldigde loon aan de werkneemster te betalen, maar dat zij ook feitelijk 
invulling heeft gegeven aan haar werkgeverschap door de werkneemster onder meer 
scholingsmogelijkheden te bieden en haar op kosten van [het payrollbedrijfl een coachingscursus te 
laten volgen." Tegen deze achtergrond kan het naar het oordeel van de kantonrechter niet zo zijn 
dat er ondanks de uitdrukkelijke bedoeling van de opdrachtgever en de werkneemster bij het 
aangaan van de overeenkomst tussen hen een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW is 
ontstaan. De kantonrechter kwalificeert de overeenkomst tussen de werkneemster en het 
payrollbedrijf als een uitzendovereenkomst omdat de payrollovereenkomst voldoet aan alle 
elementen uit de tekst van art. 7:690 BW. Naar het oordeel van de kantonrechter is voor de 
toepassing van art. 7:690 BW niet vereist dat het payrollbedrijf een allocatiefunctie vervult op de 
arbeidsmarkt. De kantonrechter verwijst daarbij naar de hiervoor in par. 1.5.2.1 aangehaalde 
mededeling van het kabinet bij de totstandkoming van art. 7:690 BW, dat niet alleen de klassieke 
uitzendrelatie onder art. 7:690 BW valt, maar dat daaronder tevens andere driehoeksrelaties 
kunnen vallen. Bij de oordeelsvorming van de kantonrechter lijkt zwaar te hebben meegewogen dat 
de werkneemster zelf voor de payroilconstructie had gekozen. In zijn uitspraak van 13 februari 2014  
(JAR  2014/147) oordeelde de kantonrechter te Amsterdam eveneens dat uit de arbeidsovereenkomst 
van de werknemer met het payrollbedrijf bleek dat aan die overeenkomst de wens van de opdrachtgever 
ten grondslag lag om de werknemer werkzaamheden te laten uitvoeren krachtens een overeenkomst 
tussen de werknemer en het payrollbedrijf en voor de werknemer duidelijk was geweest dat de 
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opdrachtgever geen rechtstreekse overeenkomst aan wilde gaan met de werknemer. Dat staat op 
gespannen voet met het dwingendrechtelijke karakter van art. 7:610 BW - dat de werknemer afziet van 
een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever, maar (goed geïnformeerd) kiest of instemt met de 
payroliconstructie, staat niet in de weg aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst met de 
opdrachtgever (zie par. 1.5.2.6 en  HR  13 juli 2007,  NJ  2007, 449 (STR/PGGM). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.2.8 

1.5.2.8 De informatieplicht krachtens art. 7:655 BW 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel tIm 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

Op grond van art. 7:655 BW is de werkgever gehouden aan de werknemer een schriftelijke opgave te 
verstrekken van een aantal gegevens met betrekking tot de arbeidsrelatie (zie C.5.5). De gegevens 
worden opgesomd in lid 1 van art. 7:655 BW. De werkgever moet ook aangeven of de 
arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in art. 7:690 BW (lid I sub m). Indien 
wordt aangenomen dat het payrollbedrijf de werkgever is ex art. 7:610 lid 1 BW rust deze 
informatieplicht op de schouders van het payrollbedrijf. 

De op te nemen gegevens 

Op grond van art. 7:655 lid I BW moeten in ieder geval de volgende gegevens schriftelijk worden 
verstrekt: 
a 	Naam en woonplaats van partijen. Het gaat hier uiteraard om de personalia van de werknemer 

en het payrollbedrijf. Niet die van de opdrachtgever, want die is geen partij bij de 
arbeidsovereenkomst. 

b 	De plaats waar de arbeid wordt verricht. Hier moeten de gegevens van de opdrachtgever 
worden vermeld. 

c 	De functie van de werknemer, of de aard van de werkzaamheden die hij bij de opdrachtgever 
gaat verrichten. 

d 	Het tijdstip van indiensttreding. 
e 	De duur van de payrollovereenkomst. Wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, 

of voor bepaalde tijd? En indien voor bepaalde tijd, voor hoe lang wordt de 
payrollovereenkomst aangegaan? 

f 	De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak. 
g 	De duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van 

die termijnen. 
h 	Het loon en de termijn van uitbetaling. Op grond van artikel 8 Waadi zijn het loon en de overige 

vergoedingen van de werknemer gelijk aan het loon en de overige vergoedingen van 
werknemers in gelijke of gelijkwaardige functie die in dienst zijn of zouden zijn geweest van de 
opdrachtgever (zie ook artikel 19 ABU-cao van de tot november 2017 algemeen verbindend 
verklaarde ABU-cao). Het payrollbedrijf is hierbij afhankelijk van de gegevens die hij hierover 
ontvangt van de opdrachtgever. Vervolgens moet in de payrollovereenkomst worden 
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vastgelegd hoe hoog het uurloon is, en wanneer het wordt uitbetaald. 
De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week. 
Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling. De payrollwerknemer zal zijn 
aangesloten bij StiPP, het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche. 

k 	Indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten 
Nederland, moet de payrollovereenkomst aangeven: de duur van de werkzaamheden, de 
huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving dan wel 
opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort 
waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de 
wijze waarop de terugkeer is geregeld. 

I 	De toepasselijke cao. De ABU-cao zal van toepassing zijn als het payrollbedrijf lid is van de 
ABU of wanneer de ABU-cao algemeen verbindend is verklaard. Als het payrollbedrijf geen lid 
is van de ABU, kan een eigen ondernemings-cao of de NBBU cao van toepassing zijn. Gezien 
deze verschillende mogelijkheden is het voor de werknemer van belang te weten welke cao op 
hem van toepassing is. Dit moet dan ook duidelijk in de payrollovereenkomst worden vermeld. 

m 	Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is. Dit zal volgens het payrollbedrijf het 
geval zijn, zodat deze mededeling in de payrollovereenkomst moet worden opgenomen. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.3 

1.5.3 De relatie tussen payrollbedrijf en opdrachtgever 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mi. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

De relatie tussen het payrollbedrijf en de opdrachtgever is gebaseerd op een overeenkomst van 
opdracht. 
In deze overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is 
voor de werving en selectie van personeel, en dat dit personeel in dienst zal treden van het 
payrollbedrijf, waarna het payrollbedrijf alle rechten en verplichtingen die aan het formele 
werkgeverschap verbonden zijn, zal uitoefenen. De opdrachtgever zal voor deze dienstverlening aan het 
payrollbedrijf een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding is een optelsom van het loon dat het 
payrollbedrijf aan de werknemer moet uitbetalen, de premieheffing, de werkgeversbijdrage ZVW, de 
premies voor verzekeringen en pensioenen en het tarief voor de door het payrollbedrijf verrichte 
werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.4 

1.5.4 Beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen 
payroRbedrijf en opdrachtgever 

+ mi di. J RH Zwemmer, actueel  tire  01-02-2017 

.5.4.1 Algemeen 
I 5.4.2 De payrollovereenkomst en de Ontslagregeling 
.5.4.3 Algemene voorwaarden 

1.5.4.4 Andere bedingen rond de beëindiging 



Flexibele arbeidsrelaties 1.5.4 

1.5.4 Beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen payrollbedrijf en 
opdrachtgever 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

1.5.4.1 Algemeenl.5.4.2 De payrollovereenkomst en de Ontslagregelingl.5.4.3 Algemene 
voorwaarden 1.5.4.4 Andere bedingen rond de beëindiging 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.4.1 

1.54.1 Algemeen 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Op grond van de tussen het payrollbedrijf en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt een 
werknemer die door de opdrachtgever is geselecteerd, in dienst genomen door het payrollbedrijf. Als de 
overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan, zal de daaraan gekoppelde 
payrollovereenkomst ook voor bepaalde tijd worden aangegaan. Op die manier eindigt de 
payrollovereenkomst van rechtswege op hetzelfde tijdstip als waarop de overeenkomst van opdracht 
eindigt. Zou de tijdelijke opdrachtovereenkomst tussentijds door de opdrachtgever worden opgezegd, 
dan heeft het payrollbedrijf een probleem: de werknemer blijft in dienst van het payrollbedrijf tot het 
moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het payrollbedrijf van rechtswege 
afloopt. Het payrollbedrijf kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eventueel tussentijds 
opzeggen, maar dan zal afhankelijk van de reden van de opdrachtgever voor het beëindigen van de 
payrollopdracht eerst om toestemming voor opzegging moeten worden gevraagd bij het UWV of om 
ontbinding bij de kantonrechter moeten worden verzocht (zie hierna en par. 1.40). Er bestaat dus een 
periode waarin het payrollbedrijf loon moet doorbetalen aan de werknemer, terwijl daar geen vergoeding 
van de opdrachtgever tegenover staat. 
Hetzelfde geldt als de opdrachtovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Als de opdrachtgever 
de overeenkomst opzegt, zal het payrollbedrijf de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) met het 
payrollbedrijf moeten opzeggen (na toestemming van het UWV en met inachtneming van de 
opzegtermijn), of door de kantonrechter laten ontbinden. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.4.2 

1.5.4.2 De payrollovereenkomst en de Ontslagregeling 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomstenrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

In paragraaf 7 van de Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685) zijn bijzondere regels opgenomen voor de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer. Met deze bijzondere regels heeft de 
minister van SZW beoogd de ontslagbescherming van de payrollwerknemer niet te laten afwijken van de 
ontslagbescherming van een werknemer die rechtstreeks in dienst is of zou zijn geweest van de 
opdrachtgever. In art. I sub f Ontslagregeling wordt het payrollbedrijf voor de toepassing van de 
Ontslagregeling gedefinieerd als: 

"de werkgever, die op basis van een overeenkomst met een derde, welke niet tot stand is gekomen in 
het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer ter 
beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht en leiding van die derde arbeid te verrichten, waarbij 
de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt alleen met toestemming van die derde gerechtigd 
is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen". 

Wanneer een overeenkomst tussen een payrollbedrijf en een opdrachtgever wordt beëindigd, wordt aan 
de hand van de omstandigheden bij de opdrachtgever bepaald of een redelijke grond ex art. 7:669 BW 
bestaat voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer (art. 20 
Ontslagregeling). 
Tot 1 juli 2015 kon het payrollbedrijf het UWV op grond van art. 6 BBA 1945 om een 
ontslagvergunning verzoeken. Bij de beoordeling van dit verzoek was het UWV gebonden aan het 
Ontslagbesluit van de minister van SZW en had het UWV in de Beleidsregels ontslagtaak UWV (Stcrt. 
2012, 16614) zijn beleid bij de beoordeling van een verzoek om een ontslagvergunning vastgelegd. In 
hfdst. 16 van die Beleidsregels was vastgelegd op welke wijze het UWV een verzoek van het 
payrollbedrijf om een ontslagvergunning voor een payrollwerknemer werd beoordeeld. Kort gezegd 
verleende het UWV op grond van die Beleidsregels een ontslagvergunning aan het payrollbedrijf 
wanneer het payrollbedrijf aannemelijk had gemaakt dat de inlenende opdrachtgever de opdracht had 
beëindigd. Het payrollbedrijf hoefde daarbij niet mede te delen wat de reden was voor de beëindiging 
van de opdracht door de opdrachtgever en het UWV toetste die reden ook niet (Beleidsregels 
ontslagtaak UWV, hfdst. 16-2). Het enkele feit dat de opdrachtgever de payrollovereenkomst had 
beëindigd, vormde dus een bedrijfseconomische reden voor het ontslag van de payrollwerknemer. 
De Beleidsregels van het UWV werden sinds 2012 in toenemende mate onderwerp van debat 
omdat payrollwerknemers op basis hiervan een veel ongunstiger positie bij ontslag hadden dan 
werknemers met een reguliere arbeidsovereenkomst met de eigenaar of exploitant van de 
onderneming waarin zij de arbeid verrichtten. Op grond van de Beleidsregels verkeerde de 
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payrollwerknemer voor de toepassing van het Ontslagbesluit in een positie die vergelijkbaar was 
met die van een uitzendkracht. Bij payrolling is echter geen sprake van (tijdelijke) uitzending door 
een uitzendbureau met een allocatiefunctie, maar van een contractueel alternatief voor de 
reguliere arbeidsovereenkomst met de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de 
werknemer de arbeid verricht. Zonder dat de aard van de werkzaamheden van de 
payrollwerknemer dit rechtvaardigde, werd met deze Beleidsregels afbreuk gedaan aan de 
ontslagbescherming van de werknemer die op basis van een payrollconstructie werkzaam is. In 
het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 spraken sociale partners en het kabinet af dat de bijzondere 
ontslagregels van het UWV bij payrolling zouden worden geschrapt. Ter uitvoering van deze 
afspraak heeft de minister van SZW bij besluit van 17 november 2014 het Ontslagbesluit gewijzigd 
inzake de opzegging van de arbeidsverhouding met een payrollwerknemer (Stcrt. 2014, 33286). Deze 
wijzigingen impliceerden een verbetering van de ontslagpositie van payrollwerknemers wier 
arbeidsovereenkomsten op of na I januari 2015 waren ingegaan. Met de inwerkingtreding van de 
hiervoor genoemde op grond van art. 7:669 lid 5 BW door de minister van SZW vastgestelde 
Ontslagregeling gelden deze regels ook voor arbeidsovereenkomsten van payrollwerknemers waarvan 
de ingangsdatum voor 1januari 2015 ligt. Zie hierover nader par. 1.40. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.4.3 

1.54.3 Algemene voorwaarden 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Wat kan het payrollbedrijf doen om de risico's van loondoorbetaling waar tegenover geen vergoeding 
staat van de opdrachtgever, te verkleinen? In de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten' (versie augustus 2012), die in 
samenwerking met vertegenwoordigers uit de publieke sector, de uitzendbranche en de payrolibranche 
tot stand zijn gekomen, is geregeld dat: 

een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst van opdracht niet tussentijds kan worden 
beëindigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze regel geldt één uitzondering: 
als in de payrollovereenkomst een proeftijd is opgenomen, en het payrollbedrijf de 
overeenkomst nog tijdens de proeftijd kan beëindigen, mag de opdrachtgever de 
opdrachtovereenkomst gedurende deze proeftijd beëindigen. 
een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst van opdracht kan alleen worden opgezegd 
met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Dit geeft het payrollbedrijf voldoende tijd om 
een oplossing te zoeken voor de beëindiging van de payrollovereenkomst. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.4.4 

1.54.4 Andere bedingen rond de beëindiging 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Uit de casus die in de jurisprudentie naar voren komen, blijkt dat payrollbedrijven in de overeenkomst 
met de opdrachtgever/inlener soms bedingen opnemen waarmee zij zich proberen in te dekken tegen 
de risico's van een voortijdig beëindigde overeenkomst van opdracht. Deze bedingen bevestigen dat het 
payrollbedrijf en de opdrachtgever/inlener in werkelijkheid niet beogen dat het payrollbedrijf inhoudelijk 
ook echt als werkgever zal gaan fungeren. Enkele voorbeelden worden hieronder beschreven. 

Ktr. Almelo 27juni2008, JAR 2008/226: 
In deze procedure waren de opdrachtgever en het payrollbedrijf overeengekomen dat de opdrachtgever 
na een beëindiging van de opdrachtovereenkomst al het personeel weer terug in dienst zou nemen. Op 
een gegeven moment beëindigde het payrollbedrijf de opdrachtovereenkomst wegens wanbetaling door 
de opdrachtgever. Op grond van voormelde afspraak in de opdrachtovereenkomst achtte het 
payrollbedrijf zich ontslagen van de verplichting tot doorbetaling van het loon van de werknemer die bij 
de opdrachtgever werkzaam was. De opdrachtgever diende die werknemer immers zelf weer in dienst 
te nemen. De opdrachtgever failleerde echter, zodat van die afspraak niets terecht kwam. De 
werknemer vorderde loondoorbetaling van het payrollbedrijf (het ging hier om een loonvordering op 
grond van art. 7:629 BW, omdat de werknemer ziek was). Het payrollbedrijf was immers de formele 
werkgever, met wie hij een arbeidsovereenkomst had gesloten. Als werknemer had hij niets te maken 
met de afspraak tussen de opdrachtgever en het payrollbedrijf in de opdrachtovereenkomst, dat was iets 
dat alleen speelde tussen het payrollbedrijf en de opdrachtgever. Volgens het payrollbedrijf was deze 
afspraak juist ten behoeve van de werknemers opgenomen in de opdrachtovereenkomst. Het zou hier 
dan gaan om een door de werknemer aanvaard derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW dat was 
aanvaard door de derde (als derde bij de opdrachtovereenkomst). Om die reden had de werknemer zich 
bij de opdrachtgever moeten beroepen op het derdenbeding en moeten eisen dat de opdrachtgever 
hem in dienst zou nemen. 
De kantonrechter oordeelde dat de werknemer nog steeds in dienst was van het payrollbedrijf, en dat 
het payrollbedrijf op grond van art. 7:629 BW gehouden was het loon door te betalen aan de 
werknemer. Art. 7:629 BW is dwingendrechtelijk van aard, er kan niet ten nadele van de werknemer van 
afgeweken worden. Ook niet met een beroep op het zogenoemde derdenbeding in de overeenkomst 
van opdracht. Als men de visie van het payrollbedrijf zou volgen, zo overwoog de kantonrechter, dan 
zou de verplichting van de opdrachtgever om bij beëindiging van de opdracht de medewerkers weer in 
dienst te nemen wel eens heel nadelig voor die werknemers kunnen uitpakken. Dat was ook aan de 
orde in deze zaak waarin het payrollbedrijf de opdrachtovereenkomst beëindigde wegens wanbetaling 
door de opdrachtgever. Als de opdrachtgever er voor zou kiezen om zieke werknemers niet weer terug 
in dienst te nemen, is met een beroep op dit beding loondoorbetaling voor de zieke werknemer zeer 
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ongewis geworden en dus niet als een voordeel te bestempelen voor die werknemer. Een beroep op het 
beding in de overeenkomst van opdracht gaat dus niet op. 

Ktr. Oost Ge/re 12 oktober 2009,  JAR  2010/8: 
In deze zaak kwamen het payrollbedrijf en de opdrachtgever in de opdrachtovereenkomst overeen dat 
de kosten in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het payrollbedrijf en de 
werknemer voor rekening van de opdrachtgever zouden komen. Op grond van deze afspraak kon het 
payrollbedrijf de kosten verbonden aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, als een 
ontbindingsvergoeding en de proceskosten, in rekening brengen bij de opdrachtgever. In oktober 2009 
verzocht het payrollbedrijf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer en werd aan 
de kantonrechter de vraag voorgelegd hoe voormelde afspraak moest worden uitgelegd in de situatie 
waarin de opdrachtgever in zulke slechte financiële omstandigheden verkeerde, dat hij niet in staat was 
de door het payrollbedrijf te betalen ontbindingsvergoeding te vergoeden. Het payrollbedrijf meende dat 
de werknemer geen aanspraak kon maken op een ontbindingsvergoeding, omdat de opdrachtgever in 
slechte financiële omstandigheden verkeerde en de opdrachtgever dus niet in staat zou zijn deze aan 
het payrollbedrijf te vergoeden. De kantonrechter wees die redenering van de hand. Bij de 
beantwoording van de vraag of ruimte bestond voor het toekennen van een ontbindingsvergoeding 
moest naar het oordeel van de kantonrechter worden gekeken naar de bedrijfseconomische 
omstandigheden van het payrollbedrijf en niet naar die van de opdrachtgever. Het payrollbedrijf was 
immers de formele werkgever, zo overwoog de kantonrechter. Dat het payrollbedrijf de aan de 
werknemer toe te kennen vergoeding krachtens de opdrachtovereenkomst bij de opdrachtgever in 
rekening zou kunnen brengen, en dat de opdrachtgever tot betaling daarvan mogelijk niet in staat zou 
zijn, regardeerde de werknemer niet. Dit was naar het oordeel van de kantonrechter nu eenmaal de 
consequentie van de door het payrollbedrijf zelf ontwikkelde constructie en de werknemer stond daar 
buiten. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.5.5 

1.5.5 Verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Op grond van art. 5 lid 5 Arbowet is de opdrachtgever verplicht om tijdig, voor de aanvang van de 
werkzaamheden van de werknemer, aan het payrollbedrijf de risico-inventarisatie en -evaluatie te 
verstrekken. Op grond van art. 11 Waadi (zie over de toepassing zijn van de Arbowet en de bij 
payrolling par. 1.5.6) is het payrollbedrijf verplicht dit document af te geven aan de werknemer voordat hij 
aan het werk gaat (zie H.4.10). De opdrachtgever kan op verschillende manieren aan deze verplichting 
voldoen. Hij kan de gehele risico-inventarisatie en evaluatie (Rl&E) naar het payrollbedrijf sturen. Hij kan 
ook alleen dat deel van de Rl&E opsturen dat betrekking heeft op de arbeidsplaats of afdeling waar de 
werknemer gaat werken. Ook kan hij een apart document opstellen, waarin hij omschrijft wat de 
specifieke kenmerken van de arbeidsplaats van de werknemer zijn. Het is niet de bedoeling dat de 
werknemer de beschrijving pas te zien krijgt op het moment dat hij al met zijn werk is begonnen. 
Vandaar dat in art. 5 lid 5 Arbowet is voorgeschreven dat de beschrijving "tijdig, voor de aanvang van de 
werkzaamheden" van de werknemer aan het payrollbedrijf ter beschikking moet worden gesteld, zodat 
het payrollbedrijf de beschrijving aan de werknemer kan laten zien. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1,40 

1.40 Onts[agbescherming 

+ mr. di. J.P.H. Zçernrner. actueelt,  ;rn 01-02-2017  

Genoemd in (1) 

1.40.1 Inleiding 
140.2 Verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending is van toepassing bij payrolling 
1.40.3 Beëindiging van de payrollovereenkomst voor onbepaalde tijd 
1.40.4 Melden arbeidsverleden 
1.40.5 De Ragetlie-regel en payrolling 



Flexibele arbeidsrelaties 1.40.1 

I.401 Inleiding 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

Bij de beantwoording van de vraag welke ontslagbescherming de werknemer heeft bij payrolling moet 
eerst worden vastgesteld van welke van de in par. 1.5.1 onderscheiden vormen van payrolling sprake is. 
Verzorgt het payrollbedrijf alleen de salarisadministratie (en eventueel het  HR-management) voor 
andere ondernemingen zonder de werknemers van de inlener in dienst te nemen, dan heeft payrolling 
geen gevolgen voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer (waaronder de 
ontslagbescherming). Dat is anders bi] de andere in par. 1.5.1 onderscheiden vormen van payrolling 
omdat de werknemer daarbij (wel) een arbeidscontract sluit met het payrollbedrijf. 
1.40.1.1 Ontslagbescherming van de werknemer bij de aanname dat hij in dienst is van het 
payrollbedrijfl.40.1 .2 Als de werknemer niet in dienst is van het payrollbedrijf 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.1.1 

1.40.1.1 Ontslagbescherming van de werknemer bi] de aanname dat hij in 
dienst is van het payrollbedrijf 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

Als ervan uit wordt gegaan dat de werknemer in dienst is van het payrollbedrijf (zie 1.5.2.5), is - in 
lijn met het Care4Care-arrest van de Hoge Raad van 4 november 2016 - sprake van een 
uitzendovereenkomst en verkeert de payrollwerknemer in dezelfde arbeidsrechtelijke positie als 
de uitzendwerknemer. Het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending op grond van de 
artikelen 7:691 BW en 7:668a lid 5 sub a BW is van toepassing waardoor met de 
payrollwerknemer in beginsel gedurende een aaneengesloten periode van 5,5 jaar flexibele 
arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten. Anders dan voor een echte uitzendkracht zal 
daarbij einde inleenopdracht voor de payrollwerknemer al snel einde arbeidsovereenkomst betekenen, 
omdat hij niet in dienst is van een uitzendwerkgever met een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt. De 
hierna besproken ontslagregels bij payrolling in de Ontslagregeling helpen de payrollwerknemer hier niet 
omdat deze uitsluitend van toepassing zijn bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met een payrollwerknemer (en voor de tussentijdse opzegging van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op de peildatum nog langer dan 26 weken duurt). Zie 
hierover verder par. 1.40.2). 

Payrollovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Als de arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan moet 
het payrollbedrijf de in de op grond van art. 7:669 lid 5 BW vastgestelde Ontslagregeling 
neergelegde regels en verplichtingen in acht nemen bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst van de werknemer (Stcrt. 2015, 12685). Afhankelijk van de redelijke grond voor 
beëindiging, zal het UWV hiervoor toestemming moeten verlenen of de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst moeten ontbinden. Bijzonder is hier dat op grond van deze regels in de 
Ontslagregeling niet aan de hand van de omstandigheden bij het payrollbedrijf, maar aan de hand van 
de omstandigheden bij de inlenende opdrachtgever wordt bepaald of een redelijke grond ex art. 7:669 
BW bestaat voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer (art. 20 
Ontslagregeling). Dit komt aan de orde in par. 1.40.4. Het payrollbedrijf moet de transitievergoeding en 
een eventuele billijke vergoeding betalen, niet de inlenende opdrachtgever. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.1.2 

1.40.1.2 Als de werknemer niet in dienst is van het payrollbedrijf 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht / Algemeen 

Als in de overeenkomst tussen payrollbedrijf en opdrachtgever uitsluitend is overeengekomen dat het 
payrollbedrijf zorg zal dragen voor de loonadministratie en de uitbetaling van de lonen van het personeel 
dat bij de opdrachtgever in dienst is (dit is de eerste in par. 1.5.1 onderscheiden vorm van payrolling), 
dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen payrollbedrijf en werknemer, maar is de 
werknemer gewoon in dienst van de opdrachtgever (werkgever). Beëindiging van de overeenkomst van 
opdracht heeft dan geen gevolgen voor de duur of het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst van 
de werknemer. Hij blijft gewoon in dienst van zijn werkgever. Bij een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst moet de werkgever de ontslagprocedure voeren, niet het payrollbedrijf. De 
werkgever moet het UWV dan om toestemming vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen, of een 
ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen. In deze situatie gelden geen bijzondere regels. De 
werkgever moet een eventuele transitievergoeding en/of billijke vergoeding betalen, niet het 
payrollbedrijf. Deze situatie wijkt dus niet af van de situatie in iedere andere 'gewone' arbeidsrelatie, en 
zal daarom in dit hoofdstuk verder niet besproken worden. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.2 

1.40.2 Verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending is van toepassing bij  
payroll  ing 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

Nadat de werknemer door de inlenende opdrachtgever is geworven en geselecteerd, sluit hij een 
arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf. Er kan dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of 
onbepaalde tijd worden gesloten. Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, dan zal 
deze van rechtswege eindigen op de in de overeenkomst aangegeven einddatum. Met de 
payrollwerknemer kunnen gedurende een periode van 5,5 jaar flexibele arbeidsovereenkomsten worden 
aangegaan. Als bij payrolling wordt geoordeeld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met het 
payrollbedrijf, dan is op grond van het Care4Care-arrest van de Hoge Raad sprake van een 
uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW en is daarmee het in art. 7:691 BW en art. 7:668a lid 5 sub a BW 
neergelegde verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending van toepassing. 

Art. 7:691 lid I BW bepaalt dat de ketenregeling van art. 7:668a BW pas op de uitzendovereenkomst 
van toepassing is nadat de uitzendwerknemer in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht in het kader 
van de uitzendovereenkomst. Na deze periode is de ketenregeling van toepassing. Op grond van art. 
7:691 lid 2 BW kan in de arbeidsovereenkomst een uitzendbeding worden opgenomen waardoor de 
uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van de werknemer aan de 
opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever eindigt. 0p zijn beurt mag de werknemer de 
arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen onverwijld opzeggen wanneer een dergelijk 
uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Het uitzendbeding geldt echter slechts 
gedurende de eerste 26 weken waarin de werknemer arbeid heeft verricht op basis van de 
uitzendovereenkomst (art. 7:691 lid 3 BW). 

Na afloop van deze periode eindigt de arbeidsovereenkomst niet meer van rechtswege wanneer de 
terbeschikkingstelling op verzoek van de inlener eindigt en kan de werknemer de arbeidsovereenkomst 
ook niet meer per direct opzeggen. Bij de berekening van de hiervoor genoemde weken en maanden 
worden perioden waarin arbeid wordt verricht die elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste zes 
maanden samengeteld (art. 7:691 lid 4 BW). Op grond van art. 7:691 lid 5 BW worden perioden waarin 
voor verschillende werkgevers arbeid wordt verricht die ten aanzien van de verrichte arbeid 
redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn mede in aanmerking genomen bij de 
toepassing van art. 7:691 lid I t/m 3 BW (op grond van art. 7:691 lid 8 onderdeel b BW kan hiervan bij 
cao ten nadele van de werknemer worden afgeweken). 
Art. 7:691 lid 8 onderdeel a BW maakt mogelijk dat tot een periode van ten hoogste 78 weken bij cao 
van de in dit artikel genoemde termijn van 26 weken wordt afgeweken. Voorts kan op grond van dit 
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artikel - in afwijking van art. 7:628 BW - bij cao worden afgesproken dat de werknemer tot een periode 
van ten hoogste 78 weken geen recht heeft op een naar tijdruimte vastgesteld loon (art. 7:691 lid 7 Jo. lid 
8 onderdeel a BW). Dit is ook op deze wijze afgesproken - voor de maximale 78 weken - in de op dit 
moment algemeen verbindend verklaarde ABU-cao. 
Na afloop van de periode van 26 tot 78 weken in art. 7:691 BW kan op grond van art. 7:668a lid 5 
onderdeel a BW in geval van uitzending de periode van 24 maanden in art. 7:668a lid I sub a BW bij 
cao worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en kan het aantal van drie contracten worden 
verhoogd naar ten hoogste zes. Ook deze verlenging is opgenomen - voor de maximale 48 maanden 
en zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - in de op dit moment algemeen verbindend 
verklaarde ABU-cao. Op deze wijze kunnen daarom met de payrollwerknemer gedurende een 
aaneengesloten periode van 5,5 jaar flexibele arbeidsovereenkomsten worden gesloten. 

In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling die tot I januari 2016 door de bij de VPO aangesloten leden 
moest worden toegepast, werd ervan uitgegaan dat het verlichte arbeidsrechtelijke regime van art. 
7:691 BW niet paste bij payrolling. Daarom was het op grond van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling 
niet toegestaan een uitzendbeding als bedoeld in art. 7:691 lid 2 BW op te nemen in de 
arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer. Voorts begon op grond van de VPO-
arbeidsvoorwaardenregeling in afwijking van art. 7:691 lid I BW de telling van het aantal 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de toepassing van art. 7:668a BW meteen vanaf de dag 
van indiensttreding van de payrollwerknemer. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3 

1.40.3 Beëindiging van de payroflovereenkomst voor 
onbepaalde tijd 

+ rnr. ir, JF.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Genoemd in (3) 
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.40.3.5 Wederindiensttredingsvoorwaarde 

1.40.3.6 Kan een payrollbedrijt gebruik maken van de regels bij ontslag in de Ontslagregeling die gelden voor de 
uitzendwerkgever? 
1-40.3.7 Het afspiegelingsbeginsel bij uitzendbedrijven die ook payrollen 



Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.1 

1.40.3.1 Algemeen 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het payrollbedrijf gebonden aan 
de regels van het ontslagrecht uit het BW en de Ontslagregeling. 

In paragraaf 7 van de Ontslagregeling (Stcrt. 2015, 12685) zijn bijzondere regels opgenomen voor de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer. Met deze bijzondere regels wordt 
beoogd de ontslagbescherming van de payrollwerknemer niet te laten afwijken van de 
ontslagbescherming van een werknemer die rechtstreeks in dienst is of zou zijn geweest van de 
opdrachtgever. In art. I sub f Ontslagregeling wordt het payrollbedrijf gedefinieerd als: 

"de werkgever, die op basis van een overeenkomst met een derde, welke niet tot stand is gekomen in 
het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer ter 
beschikking stelt om in opdracht en onder toezicht en leiding van die derde arbeid te verrichten, waarbij 
de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt alleen met toestemming van die derde gerechtigd 
is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen". 

Wanneer een overeenkomst tussen een payrollbedrijf en een opdrachtgever wordt beëindigd, wordt aan 
de hand van de omstandigheden bij de opdrachtgever bepaald of een redelijke grond ex art. 7:669 BW 
bestaat voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer (art. 20 
Ontslagregeling). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.2 

1.40.3.2 Toepassing Ontslagregeling bij ontslag payrollwerknemer 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Een payrollbedrijf krijgt te maken met ontslag, als een opdrachtgever de inleenovereenkomst beëindigt. 
Indien hiervoor geen termijn is afgesproken door partijen, moet hierbij door de opdrachtgever volgens 
art. 30 van de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten' (versie augustus 2012) een opzegtermijn van minimaal drie maanden in 
acht worden genomen. De betrokken werknemer zou daarna niet meer bij die opdrachtgever kunnen 
worden tewerkgesteld, en in feite boventallig zijn. 
Voor de toepassing van de regels met betrekking tot een ontslag op grond van bedrijfseconomische 
omstandigheden wordt de payrollwerknemer in art. 20 sub a Ontslagregeling echter geacht in dienst te 
zijn van de inlenende opdrachtgever. Voorts wordt de opdrachtgever voor de toepassing van art. 7:671a 
lid 5 BW geacht de werkgever van de payrollwerknemer te zijn (art. 20 sub b Ontslagregeling). Op grond 
van dit laatste artikel moeten eerst flexibele arbeidsrelaties worden beëindigd alvorens de werkgever 
toestemming kan krijgen om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd op te zeggen. Een 
payrollwerknemer wordt niet als een dergelijke flexibele arbeidsrelatie beschouwd, zodat de 
payrollwerknemer niet eerder hoeft te worden ontslagen dan 'gewone' werknemers die wel in dienst zijn 
bij de inlenende opdrachtgever. Op grond van art. 17 Ontslagregeling gelden deze regels voor de 
beëindiging van arbeidsovereenkomsten van payrollwerknemers overigens alleen voor 
payrollwerknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor payrollwerknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op de peildatum nog langer dan 26 weken duurt. 
Wanneer een overeenkomst tussen een payrollbedrijf en een opdrachtgever wordt beëindigd wegens in 
de persoon van de payrollwerknerner gelegen redenen is het op grond van art. 7:671b lid I sub a BW de 
kantonrechter die zal moeten beoordelen of dit een redelijke grond voor ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst oplevert (zie toelichting bij art. 20 Ontslagregeling). Het payrollbedrijf moet dan 
aannemelijk maken dat het functioneren van de werknemer bij de inlenende opdrachtgever een redelijke 
grond voor ontslag in de zin van art. 7:669 lid 3 sub c tot en met sub h BW impliceert en er geen 
mogelijkheid bestaat de payrollwerknemer, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke 
termijn te herplaatsen in een andere passende functie bij de opdrachtgever. 

Complicaties bij toepassing afspiegelingsbeginsel 

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet op grond van art. 11 Ontslagregeling het 
afspiegelingsbeginsel worden toegepast over alle werknemers, werkzaam in een categorie uitwisselbare 
functies binnen de onderneming van de werkgever, dan wel een werkgever. Indien de inlenende 
opdrachtgever reorganiseert, neemt het UWV bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel ook de bij 
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de inlenende opdrachtgever werkzame payrollwerknemers mee. Als binnen de functiecategorieën waar 
arbeidsplaatsen komen te vervallen zowel payrollwerknemers als werknemers in dienst van de 
opdrachtgever werkzaam zijn, kan dit als consequentie hebben dat de opdrachtgever mogelijk eigen 
werknemers moet ontslaan ten faveure van bij hem werkzame payrollwerknemers. 
Art. 17 Ontslagregeling vormt voor de opdrachtgever op zichzelf geen verplichting om 
payrollwerknemers gelijk te schakelen met werknemers die direct bij hem in dienst zijn. Het staat de 
inlenende opdrachtgever vrij (in het licht van een komende reorganisatie) de opdrachtovereenkomsten 
van payrollwerknemers te beëindigen zodat op de peildatum van de reorganisatie geen 
payrollwerknemers bij hem werkzaam zijn. Nu het UWV uitgaat van de omstandigheden bij de 
opdrachtgever bij de beantwoording van de vraag of aan het payrollbedrijf vervolgens toestemming 
wordt verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer, zal deze 
toestemming niet worden verleend. Het payrollbedrijf bevindt zich dan in de situatie dat het UWV geen 
toestemming verleent vanwege de onjuiste afspiegeling en de payrollwerknemer blijft dan weliswaar op 
de  'payroll'  staan maar is zijn werk kwijt. Een payrollwerknemer die zich geconfronteerd ziet met het 
beëindigen van de opdracht zal niet (zonder meer) wedertewerkstelling kunnen afdwingen bij de 
opdrachtgever omdat deze (in de geest van de Ontslagregeling) zijn werkgever niet is (Vgl. Hof Arnhem-
Leeuwarden 14 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2690 en J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van 
werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, paragraaf 4.8.1). Denkbaar is evenwel dat de rechter hier 
onder verwijzing naar de (uitgangspunten bij de) in de Ontslagregeling neergelegde ontslagbescherming 
van de payrollwerknemer wel genegen zal zijn tot toewijzing van een vordering tot wedertewerkstelling 
bij de opdrachtgever van het payrollbedrijf (zie J.P.H. Zwemmer, De vordering tot wedertewerkstelling in 
arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen', AR Updates 2015-0264). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.3 

1.40.3.3 Toepassing hardheidsclausule bi] niet-nakoming door opdrachtgever 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Wanneer de inlenende opdrachtgever zijn (financiële) verplichtingen jegens het payrollbedrijf niet 
nakomt, biedt art. 23 Ontslagregeling het payrollbedrijf de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst met 
toestemming van het UWV te beëindigen zonder dat sprake hoeft te zijn van een redelijke grond ex art. 
7:669 BW (bij de opdrachtgever). Deze mogelijkheid bestaat wanneer de opdrachtgever gedurende een 
periode van ten minste drie maanden zijn financiële verplichtingen op grond van zijn overeenkomst met 
het payrollbedrijf niet nakomt jegens het payrollbedrijf en het payrollbedrijf in voldoende mate heeft 
getracht nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Om te voorkomen dat dit voor de opdrachtgever 
(en het payrollbedrijf) een makkelijke route is om de payrollwerknemer zonder redelijke grond te 
ontslaan, moet het payrollbedrijf kunnen aantonen dat het zich heeft ingespannen om de opdrachtgever 
alsnog te bewegen om de financiële verplichtingen na te komen (zie hierover nader: J.M. van Slooten, I. 
Zaal & J.P.H. Zwemmer, Handboek Nieuw ontslagrecht, Deventer: Kluwer 2015, par. 3.3.7). 

Bedrijfsbeëindiging payrollbedrijf geen grond voor 
ontslag 
In de toelichting bij art. 23 Ontslagregeling wordt gesteld dat wanneer het payrollbedrijf besluit tot 
bedrijfsbeëindiging dit geen redelijke grond vormt voor opzegging van de arbeidsovereenkomst van de 
payrollwerknemer. In de situatie waarin het payrollbedrijf zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk wil 
beëindigen, zullen de betrokken opdrachtgevers de payrollwerknemers alsnog in dienst moeten nemen 
of moet een ander payrollbedrijf de payrollwerknemers overnemen. Indien dit niet mogelijk is (de 
opdrachtgever kan bijvoorbeeld niet gedwongen geworden een payrollwerknemer in dienst te nemen), 
kan uitsluitend een rechtsgeldige opzegging worden gerealiseerd wanneer het payrollbedrijf failleert 
zodat de curator de arbeidsovereenkomsten van de payrollwerknemers met toepassing van art. 40 
Faillissementswet zonder toestemming van het UWV kan opzeggen (zie ook: J.M. van Slooten, I. Zaal & 
J.P.H. Zwemmer, Handboek Nieuw ontslagrecht, Deventer: Kluwer 2015, par. 3.3.4). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.4 

1.40.3.4 Verplichtingen opdrachtgever: herplaatsing en informatieverplichting 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Aan het payrollbedrijf wordt geen toestemming voor ontslag verleend wanneer niet is voldaan aan de 
verplichting tot herplaatsing bij de opdrachtgever binnen de redelijke termijn van art. 10 Ontslagregeling. 
Bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (art. 7:669 lid 3 sub b BW) moet het 
payrollbedrijf bij het UWV aannemelijk maken dat de bedongen arbeid niet binnen 26 weken in 
aangepaste vorm bij de inlenende opdrachtgever kan worden verricht. 

Wanneer het payrollbedrijf na de beëindiging van de overeenkomst tussen het payrollbedrijf en de 
inlenende opdrachtgever om toestemming voor opzegging bij het UWV of ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzoekt, moet het payrollbedrijf aan de hand van de 
omstandigheden bij de opdrachtgever, of het functioneren van de werknemer bij de opdrachtgever 
aantonen dat een redelijke grond voor ontslag bestaat. Het payrollbedrijf zal bij het aannemelijk maken 
van de redelijke grond bij het UWV of de kantonrechter aangewezen zijn op de informatie die de 
opdrachtgever aan hem verstrekt over de daaraan ten grondslag liggende bedrijfseconomische of in de 
persoon van de payrollwerknemer gelegen redenen. Voor de opdrachtgever bestaat geen wettelijke 
plicht deze informatie aan het payrollbedrijf te verstrekken. Daarom is het raadzaam voor het 
payrollbedrijf hierover in de overeenkomst met de opdrachtgever afspraken te maken. Op grond van art. 
8 sub f Wbp is het de opdrachtgever, ook wanneer het gaat om persoonsgegevens, toegestaan deze 
informatie aan het payrollbedrijf te verstrekken (zie ook J.M. van Slooten, I. Zaal & J.P.H. Zwemmer, 
Handboek Nieuw ontslagrecht, Deventer: Kluwer 2015, par. 3.3.5 en E.W. de Groot, 'Payrolling, 
gewijzigd Ontslagbesluit en de Wet werk en zekerheid, wat verandert er?', TRA 2015/36). Eveneens 
kunnen door het payrollbedrijf in de overeenkomst met de opdrachtgever afspraken worden gemaakt 
over andere aan de payrollovereenkomst verbonden risico's en aansprakelijkheden zoals een 
loondoorbetaling en wedertewerkstelling bij de opdrachtgever na de afwijzing van het verzoek om 
toestemming voor opzegging bij het UWV dan wel ontbinding door de kantonrechter of over een ten 
laste van het payrollbedrijf aan de payrollwerknemer toegekende billijke vergoeding in verband met 
ernstig verwijtbaar handelen jegens de payrollwerknemer door de opdrachtgever. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.5 

1.40.3.5  Wed erindiensttredi ngsvoorwaarde 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel Urn 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Als het UWV toestemming verleent voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst van de 
payrollwerknemer wegens bedrijfseconomische redenen, dan geldt op grond van art. 22 Ontslagregeling 
de wederindiensttredingsvoorwaarde van art. 7:681 lid I sub d BW (en art. 7:682 lid 4 BW, indien de 
arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:671 b lid 1 sub b BW wordt ontbonden). Dat betekent dat de 
opdrachtgever niet binnen 26 weken nadat het UWV toestemming voor ontslag heeft verleend een 
werknemer in dienst mag nemen voor het verrichten van werk van gelijke aard, dan nadat hij de 
payrollwerknemer - al dan niet door tussenkomst van het payrollbedrijf - in de gelegenheid heeft gesteld 
deze werkzaamheden op de bij de opdrachtgever gebruikelijke voorwaarden te hervatten. Wordt daar 
niet aan voldaan, dan kan de payrollwerknemer de kantonrechter verzoeken de opzegging te 
vernietigen (art. 7:681 lid I sub d BW) dan wel om toekenning van een billijke vergoeding verzoeken ten 
laste van het payrollbedrijf (indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbond, kan de 
payrollwerknemer op grond van art. 7:682 lid 4 BW om herstel dan wel een billijke vergoeding 
verzoeken). Wanneer wordt aangenomen dat de opdrachtgever niet als werkgever van de 
payrollwerknemer kwalificeert op grond van art. 7:610 BW, zou een vordering tot wedertewerkstelling bij 
de opdrachtgever niet (zonder meer) kans van slagen hebben. Zie par. 1.40.3.2. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.6 

1.40.3.6 Kan een payrollbedrijf gebruik maken van de regels bij ontslag in de 
Ontslagregeling die gelden voor de uitzendwerkgever? 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

In verband met de definitie van uitzendwerkgever in art. I sub i Ontslagregeling, kan een payrollbedrijf 
geen gebruik maken van de regels bij ontslag die gelden voor de uitzendwerkgever. Een 
uitzendwerkgever moet namelijk als doelstelling hebben in het kader van zijn beroep of bedrijf 
werknemers ter beschikking te stellen aan derden (opdrachtgevers) om onder hun leiding en toezicht 
werkzaam te zijn en zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Voor de 
toepassing van de Ontslagregeling moet de werkgever dus een allocatiefunctie vervullen op de 
arbeidsmarkt. Dit is een voorwaarde waaraan het payrollbedrijf niet kan voldoen. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.3.7 

1.40.3.7 Het afspiegelingsbeginsel bij uitzendbedrijven die ook payrollen 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel tIm 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht (V) 

Een 'zuiver' payrollbedrijf valt niet onder de definitie van uitzendwerkgever in art. I sub i 
Ontslagregeling. In de Ontslagregeling wordt geen aandacht besteed aan de positie van zogenoemde 
'gemengde bedrijven'. Onder een gemengd bedrijf wordt verstaan een bedrijf waar payrolling een 
deelactiviteit is naast het uitzenden aan opdrachtgevers van door het bedrijf zelf geworven en 
geselecteerde uitzendkrachten. In een dergelijk gemengd bedrijf zijn dus zowel payrollwerknemers als 
uitzendkrachten in dienst. Bij het ontslag van een payrollwerknemer valt dit bedrijf zowel onder de 
definitie van uitzendwerkgever in art. 1 sub i Ontslagregeling als onder de definitie van payrollwerkgever 
in art. I sub f Ontslagregeling. Toch zijn in deze situatie uitsluitend de regels met betrekking tot het 
ontslag van de payrollwerknemer van toepassing omdat deze regels, zoals volgt uit de definitie van de 
payrollwerkgever in de Ontslagregeling, zien op de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een 
werknemer die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. Doorslaggevend is dus dat de werkgever bij de totstandkoming van de betrokken 
arbeidsovereenkomst geen rol speelde bij de werving en selectie van de werknemer. Dat de werkgever 
ook kwalificeert als uitzendwerkgever in de zin van art. I sub i Ontslagregeling doet dan niet af aan het 
van toepassing zijn van de regels met betrekking tot het ontslag van de payrollwerknemer in de 
Ontslagregeling. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.4 

1.40.4 Melden arbeidsverleden 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

In verband met de complicaties van het opvolgend werkgeverschap op grond van art. 7:668a lid 2 BW 
en art. 17 ABU-cao (zie par. H.40.4.5) wil het payrollbedrijf graag van tevoren weten of, en zo ja, 
hoelang de werknemer werkzaam is geweest bij de inlenende opdrachtgever. Zowel de opdrachtgever 
als de werknemer moet inlichtingen over het arbeidsverleden verstrekken, voordat de 
payrollovereenkomst wordt gesloten. Deze meldingsplicht is op verschillende plaatsen te vinden: 
- 	 op grond van art. 29.2 van de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 

het ter beschikking stellen van arbeidskrachten' (versie augustus 2012), die bedoeld zijn voor 
overeenkomsten tussen overheid en uitzend- of payrollbedrijven, moet de opdrachtgever 
voorafgaand aan de werkzaamheden melding maken van het arbeidsverleden van de 
payrollwerknemer, voor zover dit bij hem bekend is; 
op grond van art. 7 van de ABU-cao moet de werknemer, wanneer het payrollbedrijf daarom 
verzoekt, voordat hij de aangeboden arbeid aanvaardt het payrollbedrijf inlichtingen verstrekken 
omtrent het arbeidsverleden. In de praktijk staat op het inschrijiformulier— dat de werknemer 
moet invullen als hij een arbeidsovereenkomst met een payrollbedrijf sluit - een vraag over het 
arbeidsverleden. 

Sanctie 
De sanctie op het achterhouden van gegevens over het arbeidsverleden is te vinden in art. 7 lid 4 van 
de ABU-cao. Volgens dit artikel is art. 7:668a lid 2 BW, alsmede het bepaalde in art. 17 van de ABU-cao 
(dat wil zeggen de regel over het opvolgend werkgeverschap) niet van toepassing op het payrollbedrijf 
dat de toepasselijkheid daarvan niet heeft kunnen voorzien als gevolg van het bewust of anderszins 
verwijtbaar door de werknemer verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen omtrent zijn 
arbeidsverleden. Volgens Verhuip berust de bewijslast dat een uitzendkracht bewust of anderszins 
verwijtbaar relevante informatie niet heeft verstrekt, op de uitzendwerkgever (E. Verhulp, De 
uitzendkracht in het Flex(s)t(r)ijdperk', SR 1998/11, p. 326). Art. 7:668a lid 2 BW kan bij cao worden 
uitgesloten (art. 7:668a lid 6 BW). 

Jurisprudentie over het niet vermelden van het 
arbeidsverleden 
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In hoeverre het niet verstrekken van informatie over het arbeidsverleden de werknemer verweten kan 
worden, kwam aan de orde in een uitspraak van Ktr. Amsterdam 7 juli 2009,  JAR  2009/290. Een 
werknemer trad op I juli 2005 voor bepaalde tijd in dienst van P/flex, een payrollbedrijf dat deel uitmaakt 
van de Randstadgroep. De tijdelijke arbeidsovereenkomst werd driemaal verlengd. De werknemer viel 
eerst onder de ABU-cao, en met ingang van 1 september 2006 onder de destijds vanaf dat moment 
geldende  payroll-cao. Beide cao's ke(nn)(d)en de verplichting tot het leveren van informatie over het 
arbeidsverleden. De laatste arbeidsovereenkomst liep tot en met 31 december 2008. De werknemer 
werkte voortdurend voor dezelfde opdrachtgever. Volgens P/flex eindigde de laatste tijdelijke 
arbeidsovereenkomst van rechtswege op 31 december 2008. De werknemer kreeg daarna geen nieuwe 
arbeidsovereenkomst aangeboden omdat hij sinds 9 september 2008 arbeidsongeschikt was. De 
werknemer stelde zich op het standpunt dat hij al met ingang van I januari 2007 voor onbepaalde tijd in 
dienst was van P/flex omdat hij vóór 1 juli 2005 op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst was 
geweest bij de opdrachtgever. Er kon dus geen sprake zijn van een beëindiging van rechtswege. De 
werknemer had echter bij zijn inschrijving bij P/flex op de vraag op het inschrijvingsformulier naar zijn 
arbeidsverleden bij de opdrachtgever niets ingevuld. P/flex beriep zich op art. 5 lid 3 van de  payroll-cao 
(een met art. 7 lid 4 van de ABU-cao vergelijkbare bepaling) en stelde zich op het standpunt dat zij geen 
rekening hoefde te houden met het opvolgend werkgeverschap. De op I juli 2005 gesloten 
arbeidsovereenkomst gold als de eerste arbeidsovereenkomst, zo betoogde P/flex. De kantonrechter 
ging hier niet in mee. De kantonrechter overwoog dat werknemer hoogstens verweten kon worden dat 
hij zijn handtekening onder een formulier zette zonder na te gaan waarvoor hij tekende (de werknemer 
had ter zitting betoogd dat de opdrachtgever het formulier voor hem had ingevuld en hij daar alleen zijn 
handtekening onder had gezet). Naar het oordeel van de kantonrechter was niet gesteld of gebleken dat 
de werknemer de reikwijdte van de vraagstelling kende of behoorde te kennen. Het had daarom op de 
weg van P/flex gelegen uitdrukkelijker navraag te doen over het arbeidsverleden van de werknemer, 
aldus de kantonrechter. 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.5 

1.40.5 De Ragetlie-reget en payrolting 

+ mr. di. U  PH.  Zwemmer. actueel Urn 01-02-2017 

1.40.5.1 Betekenis van de Ragetlie-regel 
1.40.5.2 [)e Ragetlie-regel en payrolling 
.40.5.3 De Ragetlie-regel en opvolgend werkgeverschap 



Flexibele arbeidsrelaties 1.40.5.1 

1.40.5.1 Betekenis van de Ragetlie-regel 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht I Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht I Algemeen 

Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die anders eindigde dan door opzegging door de 
werkgever als bedoeld in art. 7:671 lid I sub a tot en met sub h BW, wordt opgevolgd door een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is op grond van art. 7:667 lid 4 BW voor de beëindiging 
van deze laatste overeenkomst voorafgaande opzegging nodig. Deze regel is niet van toepassing in de 
situatie waarin de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigde wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd op grond van een daartoe strekkend beding in de arbeidsovereenkomst. De 
naam Ragetlie is ontleend aan een arrest van de Hoge Raad van 4 april 1986,  NJ  1987/678, waarin 
werknemer Ragetlie zich verzette tegen het einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd die hij sloot met de werkgever waarbij hij daarvoor voor onbepaalde tijd in dienst was. De 
Hoge Raad wees de vordering van Ragetlie toe en oordeelde dat een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd die een voortzetting vormt van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, door 
opzegging dient te worden beëindigd om de werknemer niet de met het vereiste van opzegging gepaard 
gaande ontslagbescherming te onthouden. De in dit arrest door de Hoge Raad geformuleerde regel is 
(deels) gecodificeerd in art. 7:667 lid 4 BW. Als de Ragetlie-regel van toepassing is op een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, heeft dit tot gevolg dat deze arbeidsovereenkomst niet van 
rechtswege eindigt, maar moet worden opgezegd met toestemming van het UWV (of ontbonden door de 
kantonrechter). Wat de duur van de opzegtermijn betreft, is van belang dat deze moet worden berekend 
vanaf het tijdstip van totstandkoming van de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
De opzegtermijn kan dus langer zijn dan men op grond van de duur van de tijdelijke 
arbeidsovereenkomst zou verwachten. 

Opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd 
In art. 7:667 lid 4 BW wordt sinds 1 juli 2015 gesproken van een opvolgende en niet meer van een 
voortgezette arbeidsovereenkomst. De wetgever heeft in art. 7:667 BW 'voortgezet' telkens vervangen 
door 'opgevolgd' om daarmee aan te sluiten bij de formulering van art. 7:668a lid I sub a BW ( 
Kamerstukken /2013/14,33818, C, p.  118). Als gevolg daarvan is het toepassingsgebied van art. 7:667 
lid 4 BW uitgebreid (zie hierover nader: J.M. van Slooten, I. Zaal & J.P.H. Zwemmer, Handboek Nieuw 
ontslagrecht, Deventer: Kluwer 2015, par. 4.5.2). In de praktijk zal de Ragetlie-regel met name van 
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toepassing zijn als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden wordt 
beëindigd en vervolgens aansluitend door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 
voortgezet, dan wel met een onderbreking van niet meer dan drie maanden. Ook als de werknemer de 
arbeidsovereenkomst zelf opzegt en gedurende de periode van zes maanden na het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat 
met de werkgever, is art. 7:667 lid 4 BW van toepassing (zie Kamerstukken /2013/14, 33818, C, p.  82). 
In zijn arrest van 20 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:2127 en  JAR  2014/16) oordeelde de Hoge 
Raad reeds dat art. 7:667 lid 4 BW ook van toepassing is wanneer de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd eindigt als gevolg van opzegging door de werknemer Ook in die situatie vindt geen 
toetsing van het ontslag plaats, zo motiveerde de Hoge Raad zijn oordeel. 

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param00C13A96&cpidWKNL-LTR-Nav2 	 Pagina 2/2 
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 14-03-2017. Kijk voor meer informatie over de diensten van 
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl  



Flexibele arbeidsrelaties 1.40.5.2 

1.40.5.2 De Ragetlie-regel en payrolling 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel t/m 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht / Algemeen 

Art. 7:667 lid 4 BW is, anders dan de ketenregeling van art. 7:668a BW, van dwingend recht. Het is dus 
niet mogelijk om hiervan af te wijken in een cao. 
Een voorbeeld: een payrollwerknemer heeft met een payrollbedrijf een payrollovereenkomst voor 
onbepaalde tijd gesloten. De werknemer wil er vijf maanden tussenuit om een lange reis te maken. De 
werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op, of in overleg met de inlenende opdrachtgever en het 
payrollbedrijf wordt de payrollovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Na afloop van de 
reis meldt de werknemer zich bij de inlener met de vraag of hij het werk weer kan hervatten. De 
inlenende opdrachtgever gaat akkoord en verzoekt het payrollbedrijf de werknemer weer in dienst te 
nemen en aan hem ter beschikking te stellen. Zou nu een payrollovereenkomst voor bepaalde tijd 
worden gesloten, dan is art. 7:667 lid 4 BW van toepassing. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
met het payrollbedrijf eindigt niet van rechtswege (vgl. art. 17 lid 4 van de ABU-cao). 
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Flexibele arbeidsrelaties 1.40.5.3 

1.40.5.3 De Ragetlie-regel en opvolgend werkgeverschap 

mr. dr. J.P.H. Zwemmer, actueel t/m 01-02-2017 

Actueel Urn 	 01-02-2017 

Auteur 	 mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Vakgebied(en) 	Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht 
Arbeidsrecht (V) 
Arbeidsrecht / Algemeen 

Op grond van art. 7:667 lid 5 BW is de Ragetlie-regel ook van toepassing wanneer dezelfde werknemer 
achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die, ongeacht of inzicht bestaat in de 
hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, redelijkerwijs geacht moeten worden ten aanzien van 
de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer 
eerst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een werkgever in dienst was en 
vervolgens, nadat deze arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of na opzegging door de 
werknemer eindigde, binnen een termijn van zes maanden dezelfde werkzaamheden op vergelijkbare 
voorwaarden voortzet bij deze werkgever, maar dan op basis van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met een payrollbedrijf. De Ragetlie-regel is dus relevant bij payrolling wanneer de 
opdrachtgever het juridische en administratieve werkgeverschap van de werknemers die eerst (voor 
onbepaalde tijd) bij hemzelf in dienst waren, gaat uitbesteden aan een payrollbedrijf. Er is dan sprake 
van arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd in de zin van art. 7:667 lid 5 BW. Dat 
betekent dat wanneer deze werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in 
dienst treedt bij het payrollbedrijf, deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege 
eindigt. 
Art. 17 lid 4 ABU-cao bepaalt dat, wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bi] de vorige 
werkgever(s) door rechtsgeldige opzegging dan wel door ontbinding door de rechter is geëindigd (art. 
7:667 lid 4 BW is dan niet van toepassing), het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) 
mee kan tellen bij het bepalen van de rechtspositie van de werknemer bij het payrollbedrijf als het 
payrollbedrijf als opvolgend werkgever moet worden aangemerkt. Indien het relevante arbeidsverleden 
van de werknemer minder dan 78 gewerkte weken bedraagt, start de payrollwerknemer in fase A bij het 
payrollbedrijf en wordt zijn arbeidsverleden bij de voorgaande werkgever in mindering gebracht op de 78 
weken van fase A. Indien het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) 78 weken of meer 
bedraagt, start de payrollwerknemer in fase B bij het payrollbedrijf en wordt zijn arbeidsverleden bij de 
voorgaande werkgever niet in mindering gebracht op de 48 maanden/6 arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd van fase B. Onder rechtsgeldige opzegging wordt voor de toepassing van art. 17 lid 4 van 
de ABU-cao verstaan (i) de opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV,  (ii)  
de onverwijlde opzegging wegens een dringende reden,  (iii)  de opzegging in de proeftijd,  (iv)  het 
eindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de 
werknemer op grond van een daartoe strekkend beding of (v) de opzegging door de curator ex art. 40 
Faillissementswet. 
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Melding arbeidsverleden 

Als de opdrachtgever zijn werknemers in dienst laat treden van het payrollbedrijf, is hij jegens het 
payrollbedrijf verplicht om het arbeidsverleden van die werknemers voor zover bij hem bekend' te 
melden. Dit volgt uit art. 29.2 van de Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten' (versie augustus 2012) en zal ook zijn geregeld in de 
overeenkomst van opdracht van de opdrachtgever met het payrollbedrijf. Ook de werknemer moet op 
het inschrijfformulier aangeven of en zo ja, hoe lang hij bij de opdrachtgever in dienst is geweest. Het 
payrollbedrijf wil op deze manier voorkomen dat het onverwachts wordt geconfronteerd met claims die 
gebaseerd zijn op het opvolgend werkgeverschap. Het payrollbedrijf zal dan op grond van de in 
par. 1.40.4 genoemde rechtspraak de betekenis van het arbeidsverleden onder de aandacht van de 
werknemer moeten brengen en hier uitdrukkelijk naar moeten vragen. 
Art. 7 lid 4 ABU-cao bepaalt dat art. 7:668a lid 2 BW en art. 17 ABU-cao (bepalingen over het opvolgend 
werkgeverschap) niet van toepassing zijn op de werkgever dat de toepasselijkheid daarvan niet heeft 
kunnen voorzien als gevolg van het bewust of anderszins verwijtbaar door de werknemer verstrekken 
van onjuiste of onvolledige inlichtingen omtrent zijn arbeidsverleden. Art. 7:667 lid 5 BW wordt niet 
genoemd, en dat is ook correct. Zoals hiervoor gesteld, is art. 7:667 lid 5 BW dwingend recht zodat dit 
niet buiten toepassing kan worden verklaard, ook niet op de voet van de ABU-CAO. 
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