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Onduidelijkheid bij payrolling

Wie is de werkgever?
De populariteit van payrolling neemt snel toe. vaak wordt het vergeleken met uitzending, maar inhoudelijk is
payrolling iets heel anders. Daarom is het juridisch maar de vraag of de payroliwerknemer, net als een gewone
uitzendkracht, wel een arbeidsovereenkomst heeft met het payrollbedrijf. volgens jurist lohan zwemmer kan
ook gesteld worden dat hij een overeenkomst met de opdrachtgever heeft.

Begin maart van dit jaar hebben de vakbonden payrolling de wacht

payrolling. Zo maakt bijvoorbeeld tegenwoordig ook de overheid

aangezegd. Vijfjaar nadat zij de eerste cao met de Vereniging Payroll

er gebruik van via Agentschap NL. Maar wat is payrolling eigenlijk?

Ondernemingen (VPO) afsloten, willen zij de huidige cao, die in 2011
eindigt, niet meer verlengen. De bonden vinden namelijk dat met

Praktijk

de payrollconstructie de rechtspositie van de werknemer wordt on-

In de praktijk komt payrolling erop neer dat een ondernemer een

dermijnd. Zo heeft deze er volgens hen toe geleid dat payrollwerk-

vacature heeft, waar hij zelf kandidaten voor werft. De kandidaatdie

nemers slechtere arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorzieningen

uiteindelijk wordt aangenomen, komt echter niet in dienst van die

hebben dan gewone werknemers. Datzou leiden tot een tweedeling

ondernemer. Hij wordt wel feitelijk werkzaam bij de ondernemer,

op de arbeidsmarkt.

maar dan op basis van een arbeidsovereenkomst met een door de

In de afgelopen jaren kozen steeds meer bedrijven voor payrolling.

ondernemer aangezocht payrollbedrijf. De ondernemer geeft dus

Op 30 november 2010 berichtte het Financieele Dagblad dat het aan-

zijn juridische werkgeverschap uit handen aan een payrollbedrijf.

tal ondernemers dat gebruik maakt van payrolling verdubbelde in

Verder bestaat geen verschil tussen een payroliwerknemer en een

driejaar. In 2007 maakten 2250 bedrijven gebruik van de diensten

gewone werknemer. Alleen op papier is sprake van een driehoeks-

van payrollbedrijven en in 2010 waren dat er ruim 5000. Op haar

verhouding tussen de ondernemer (als de opdrachtgever van het

website sprak de VPO de verwachting uit dat het aantal payrollwerk-

payrollbedrijf), de werknemer en het payrollbedrijf. Binnen die

nemers flink zal groeien. Waren er in 2009 144.000 werkenden via

driehoeksverhouding werft en selecteert de ondernemer de werk-

een payrollconstructie, volgens de VPO zullen dat er in 2012 zo'n

nemer, sluit de werknemer een arbeidsovereenkomst met het door

180.000 zijn en zal dat aantal in 2015 groeien naar 218.000.

de opdrachtgever aangezochte payrollbedrijf en stelt het payroll-

Het succes van payrolling hebben de bonden in zekere zin ook aan

bedrijf de werknemer vervolgens exclusief ter beschikking aan de

zichzelf tewijten. Zij sloten immerszelfin 2006 de eerste payroll-cao

opdrachtgever.

en droegen daarmee bij aan een legitieme status van payrolling.

Wanneer een ondernemer al zijn werknemers in dienst laat treden

Dat de vakbonden destijds hun medewerkingverleenden aan de cao

bij een payrollbedrijf komt payrolling neer op een volledige uitbe-

was omdat daarmee bescherming werd geboden aan werknemers

steding (outsourcing) van het juridische werkgeverschap door de

aan de onderkant van de arbeidsmarkt (vooral in de tuinbouw en

ondernemer. Het payrollbedrijf neemt dan alle juridische en admi-

horeca), die overgeleverd waren aan de willekeurvan werkgevers die

nistratieve verplichtingen verbonden aan het werkgeverschap op

het met de arbeidsvoorwaarden en de aan de arbeidsovereenkomst

zich, zoals het betalen van loon (ooktijdensziekte)en hetbijhouden

verbonden verplichtingen nietzo nauwnamen. Payrollbedrijven wa-

van een salarisadministratie, het betalen van een eventuele ontslag-

ren bereid deze werkgeversverplichtingen op zich te nemen. Na het

vergoeding en het afdragen van belastingen en premies. Het door

afsluiten van de payroll-cao nam payrolling een ongekende vlucht

de opdrachtgever niet in dienst hebben van de bij hem werkzame

en gingen ook werkgevers in andere sectoren gebruik maken van

(payroll)werknemers heeft mogelijk als gevolg dat een (bedrijfstak)
cao niet van toepassing is op deze werknemers. Dit kan voorde op-

Johan Zwemmer is promovendus bij het Hugo Sinzheimer Instituut van de

drachtgever een aanzienlijke kostenbesparing betekenen.

Universiteitvan Amsterdam en tevens advocaat bij Boekel De Neree N.V. te

De vraag is echter hoe payrolling juridisch gekwalificeerd dient te

Amsterdam.

worden. Staat het arbeidsrecht toe dat een opdrachtgever en een
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payrollbedrijf samen afspreken dat het payrollbedrijf'op papier'

de wettelijke definitie van artikel 7:690 BW. Nu het payrollbedrijf

de werkgever is van de door de opdrachtgever geworven payroli-

geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt is dat nog maar

werknemer, terwijl die werknemer in werkelijkheid permanent en

de vraag. Daardoor is het tevens de vraag of het payrollbedrijf wel

uitsluitend werkzaam is voor de opdrachtgever?

als (uitzend)werkgever van de payroliwerknemer kan worden beschouwd.

Payrolling en uitzendwerk
In de payroll-cao namen de VPO en de vakbonden op dat de pay-

Arbeidsovereenkomst

rollovereenkomst een uitzendovereenkomst is in de

Als de payrollovereenkomst geen uitzendovereenkomst zou zijn,

zin van artikel 7:690 BW. In dat wetsartikel wordt

heeft de payroliwerknemer dan een gewone arbeidsovereenkomst

de uitzendovereenkomst gedefinieerd als "de

met het payrollbedrijf? Op grond van artikel 7:610 BW, waarin de

arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer

(gewone) arbeidsovereenkomst is gedefinieerd, moet de werknemer

door de werkgever, in het kader van de uitoe-

dan tegen betaling van loon arbeid verrichten onder het gezag van

fening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een
derde om krachtens een door deze aan
de werkgever verstrekte opdracht ar-

de werkgever. Daarnaast is bij de beantwoordingvan de vraag of
sprake is van een arbeidsovereenkomst tevens van belang
wat partijen met elkaar afspraken en hoe zij in de praktijk
uitvoering hebben gegeven aan deze afspraken. Bij pay-

beid te verrichten onder toezicht en

rolling verricht de payroliwerknemer arbeid onder het

leidingvan een derde." Naarde letter

gezag van de opdrachtgever. De voor het bestaan

van de wet zou payrolling kunnen

van een gewone arbeidsovereenkomst noodza-

worden gekwalificeerd als een

kelijke gezagsverhouding tussen werkgever

uitzendovereenkomst: het pay-

en werknemer ontbreekt dus. Verder is het

rollbedrijf stelt bedrijfsmatig
werknemers ter beschikking
aan opdrachtgevers en die
werknemers verrichten hun
werkzaamheden onder toezicht

bij payrolling vanaf het begin de bedoeling
dat het payrollbedrijf slechts op papier werkgever van de payroliwerknemer wordt, terwijl
de opdrachtgever feitelijk als (werkelijke) werkgever fungeert. Payrolling heeft dus uitsluitend als doel

en leiding van die opdrachtgever.

het juridische werkgeverschap van de opdrachtgever

Uit de toelichting van de wetgever

wegte contracteren naar het payrollbedrijf. In de

op dit wetsartikel volgt echter dat

uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft het

hiermee werkgevers worden be-

werkgeverschap van het payrollbedrijf dan geen en-

oogd die zich op de arbeidsmarkt richten

kele inhoudelijke betekenis. De rechter kan op ba-

op het bij elkaar brengen van de vraag naar

sis van deze omstandigheden oordelen dat niet het

en het aanbod van tijdelijke arbeid. De uit-

payrollbedrijf, maarde opdrachtgever moet worden

zendwerkgever moet met andere woorden

beschouwd als de (juridische) werkgever van de

een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt te

payroliwerknemer. Dat bij payrolling het payrollbe-

vervullen. Daarbij kan onder meer worden

drijf feitelijk het loon betaaltaan de payroliwerkne-

gedacht aan uitzendbureaus die zich richten

mer hoeft hieroverigens niet aan in de wegte staan.

op terbeschikkingstelling bij 'piek ofziek'.

Het payrollbedrijf doet dit immers op basis van de

Payrollbedrijven vervullen die allocatie-

opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever

functie niet. Zij werven de werknemers en
de opdrachtgevers niet zelf en lenen hun

en verricht in feite namens de opdrachtgever de
loonbetalingaan de payroliwerknemer.

werknemers ook niet tijdelijk en aan verschillende opdrachtgevers uit. Dat in de

Rechter

payroll-cao is opgenomen dat de payro

In een procedure waarin een payroliwerkne-

lovereenkomst een uitzendovereenkomst

mer zich beriep op hef bestaan van arbeids-

is in de zin van artikel 7:690 BW betekent

overeenkomst met de opdrachtgever van het

niet zoveel. Doorslaggevend is of de pay-

payrollbedrijf oordeelde de kantonrechter te

rollovereenkomst helemaal past binnen

Groningen in december 2009 dat de werk-
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nemer in dienst was bij de opdrachtgever omdat de payroliwerkne-

nomen dat de werknemer voor een automatische overgang van zijn

mer onder het gezag van de opdrachtgever werkzaam was. In hoger

arbeidsovereenkomst op grond van de wettelijke bescherming bij

beroep vernietigde het Hof Leeuwarden deze uitspraak echter. Die

overgang van onderneming een arbeidsovereenkomst moest heb-

vond het contract tussen de payroliwerknemer en het payrollbedrijf

ben met het concernonderdeel datde onderneming uitbesteedde of

voldoende basis bieden om aan te nemen dat de payroliwerknemer

overdroeg. Met steun van de vakbonden procedeerde de catering-

een arbeidsovereenkomst had met het payrollbedrijf.

werknemer doortot het Europese Hofvan Justitie. Het Hofoordeelde

Op basis van deze rechtspraak staat echter nog allerminst vast hoe

dat ook de intra-concern gedetacheerde werknemer automatisch

de driehoeksverhouding tussen de opdrachtgever, de payroliwerk-

mee overgaat als het concernonderdeel waarbij hij permanent werk-

nemer en het payrollbedrijf moet worden geduid. Zeker in een eco-

zaam, maarwaarmee hij geen arbeidsovereenkomst heeft, wordt

nomische situatie waarin veel ontslagen vallen, zouden werkgevers

uitbesteed of overgedragen aan een derde. Met andere woorden,

die gebruik maken van payrolling rekening moeten houden met een

de intra-concern gedetacheerde werknemer gaat met behoud van

beroep van de payroliwerknemer op het bestaan van een arbeids-

zijn arbeidsvoorwaarden mee over als het concernonderdeel waar-

overeenkomst met de opdrachtgever. In een dergelijke situatie is

bij hij permanent werkzaam maar niet in dienst is, overgaat. Dat

het niet denkbeeldig dat een
rechter oordeelt dat de pay-

de werknemer een arbeids-

Het succes van payrolling

hebben de

roliwerknemer, op grond van
de werkelijke bedoelingen van
de partijen bij de payrollover-

overeenkomst heeft met een
andere werkgever binnen het

vakbonden

ook aan zichzelf te u/ijten

eenkomst, in dienst is bij de

concern - zoals in dit geval
een personeels-bv - vormt als
gevolg van dit arrest van het

opdrachtgever en niet bij het payrollbedrijf. Dat bij de beantwoor-

Hof geen belemmering meer voor de automatische overgang van

ding van de vraag wie de werkgever is niet automatisch wordt aan-

zijn arbeidsovereenkomst.

geknoopt bij de door partijen gesloten arbeidsovereenkomst, werd
ook duidelijk in het Albron-arrest.
Het Albron-arrest kan ook gevolgen hebben voor payrollwerkne-

Het Albron-arrest

mers. De Nederlandse rechter zou op basis van dit arrest kunnen

Op 21 oktober 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie

oordelen dat ook de payroliwerknemer met behoud van arbeidsvoor-

arrest gewezen in de Albron-zaak. Deze zaak was aangespannen

waarden automatisch mee overgaat wanneer de onderneming van

door een voormalige cateringwerknemer van Heineken tegen ca-

de opdrachtgever van het payrollbedrijf wordt uitbesteed of over-

teraar Albron, waaraan Heineken in 2005 haar cateringwerkzaam-

gedragen. Bij de beantwoording van de vraag of de intra-concern

heden had uitbesteed. In dat kader had Albron de cateringwerkne-

gedetacheerde werknemers meeovergingen naar Albron achtte het

mers een arbeidsovereenkomst aangeboden en ontvingen de werk-

Hofvan doorslaggevend belangdatzij feitelijk permanent werkzaam

nemers van Heineken een vertrekpremie. De arbeidsvoorwaarden

waren geweest bij het concernonderdeel van waaruit de cateringac-

die Albron de cateringwerknemers aanbood, waren echter slechter

tiviteiten werden verricht. Net als de intra-concern gedetacheerde

dan die van Heineken. De cateringwerknemer stelde zich op het

cateringwerknemer van Heineken is ook de payroliwerknemer per-

standpunt dat zijn arbeidsovereenkomst met de 'oude' Heineken-

manent en exclusief werkzaam in de ondernemingvan de opdracht-

arbeidsvoorwaarden automatisch was overgegaan naar Albron op

gever. Daardoor zou, ook wanneer aangenomen wordt datde payrol-

grond van de wettelijke beschermingvan de werknemer bij de over-

iwerknemer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij

gang van de ondernemingvan zijn werkgever. Bij Heineken had de

het payrollbedrijf de arbeidsovereenkomst van de payroliwerknemer

cateringwerknemer een arbeidsovereenkomst gehad metde perso-

automatisch mee overgaan wanneerde opdrachtgever zijn onderne-

neels-bv van het Heineken-concern en werd hij binnen het concern

ming uitbesteedt of overdraagt aan een derde. Hierbij neem ik aan

gedetacheerd bij het concernonderdeel van Heineken dat de cate-

dat de payroliwerknemer in dienst is bij het payrollbedrijf. Zoals ik

ring verzorgde. Volgens Albron was de wettelijke bescherming bij

hierboven stelde, kan daaraan echter getwijfeld worden. Wanneer

overgang van onderneming niet van toepassing, omdat de catering-

geoordeeld zou worden dat de payroliwerknemer een arbeidsover-

werknemer geen arbeidsovereenkomst had met het concernonder-

eenkomst heeft met de opdrachtgever van het payrollbedrijf speelt

deel dat voorheen de cateringwerkzaamheden verrichtte, maar met

het Albron-arrest geen rol, omdat de werknemer dan op basis van

de personeels-bv. Daarom zou Albron zelf mogen bepalen wie zij in

zijn (directe) arbeidsovereenkomst metde opdrachtgever van het

dienst nam en tegen welke arbeidsvoorwaarden. Albron leek het ge-

payrollbedrijf automatisch mee overgaat bij de uitbestedingofover-

lijk aan haarkantte hebben. In de rechtspraak werd namelijk aange-

drachtvan de ondernemingvan de opdrachtgever.
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