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Payrollwerknemers bij de overheid
Rechtbank Den Haag kraakt payrollconstructie bij Agentschap NL: is de
bij de overheid werkzame payrollwerknemer ambtenaar?
Mr. dr. J.P.H. Zwemmer252

1.

Inleiding

Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm van dienstverlening. Hierbij
besteedt de ondernemer het juridische werkgeverschap van de in zijn
onderneming werkzame werknemers uit aan een payroUbedrijf. In de
thans meest gebruikelijke vorm werft en selecteert de ondernemer de
werknemer, wordt de werknemer vervolgens in dienst genomen door
een door de ondernemer aangezocht payroUbedrijf, waarna het payroUbedrijf de werknemer exclusief en in beginsel langdurig ter beschikking
stelt aan de ondernemer. Ook komt voor dat de ondernemer zijn gehele
personeelsbestand aan een payroUbedrijf overdraagt en het payroUbedrijf
dit personeel vervolgens exclusief aan hem ter beschikking gaat stellen. Op grond van een met de ondernemer gesloten overeenkomst van
opdracht betaalt het payrollbedrijf het loon aan de werknemer, draagt
het payrollbedrijf belastingen en premies af en als de werknemer wordt
ontslagen, zal het payroUbedrijf een eventuele ontslagvergoeding betalen
aan de werknemer.
In de afgelopen jaren is het aantal payroUwerknemers stormachtig
gegroeid. Op dit moment zijn er ongeveer 200 duizend payroUwerknemers. Ondernemers maken gebruik van payroUing omdat zij af wiUen
van de aan het werkgeverschap verbonden juridische en administratieve
verplichtingen en omdat zij streven naar een flexibeler werknemersbe252 Mr. dr. J.P.H. Zwemmer is universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van
Amsterdam en advocaat bij Stibbe te Amsterdam.
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stand. Ook de (semi-)overheid maakt gebruik van payrolling. Eind 2011
constateerde onderzoeksbureau Ecorys dat 18 procent van de payrollwerknemers werkzaam is bij de overheid.253 Voor overheidsorganisaties
vormt het eigenrisicodragerschap voor de WW een belangrijke reden om
personeel op basis van een arbeidsovereenkomst met een payroUbedrijf
tewerk te stellen.
De uitbesteding van het juridische werkgeverschap aan een payroUbedrijf 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.
Payrolling is niet wettelijk gedefinieerd. De toelaatbaarheid van payrolling als nieuwe contractsvorm in het arbeidsrecht is al enige jaren
onderwerp van debat. In het op 11 april 2013 gesloten sociaal akkoord
constateren de vakbonden, werkgevers en het kabinet dat zich rond het
uitbesteden of doorbesteden van werkgeverschap in toenemende mate
vraagstukken voordoen die dringend om een opiossing 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 weike voorwaarden deze arbeidscontracten kunnen worden
aangeboden.'
Sinds September 2013 praten sociale partners in de STAR over het
inpassen van payrolling in de bestaande arbeidsrechtelijke ordening.
Ondertussen is op 15 april 2014 de 'Circulaire afbouw van de inhuurvorm
payrolling bij de sector Rijk' gepubliceerd.254 Hierin wordt meegedeeld dat
de inhuur van werknemers via payrolling bij het Rijk per uiterlijk 1 mei
2016 voUedig moet zijn afgebouwd. Ter toelichting wordt medegedeeld
dat deze circulaire aansluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet dat
structured werk zoveel mogelijk structured moet worden ingevuld via
een passende arbeidsrelatie.
Ook in de rechtspraak van de afgelopen jaren is met regelmaat aan
de orde hoe payroUing arbeidsrechtelijk moet worden gekwahficeerd.
253 Ecorys, J. de Wit en P. Donker van Heel, Payrollkrachten. Een onderzoek naar de
kenmerken van payrollkrachten, Rotterdam 6 december 2011.
254 Circulaire van 1 april 2014, Stcrt. 2014/10082.
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Daarbij wordt tot nog toe in de meeste gevallen geoordeeld dat door de
payrollconstructie moet worden heengekeken en dat de opdrachtgever
als werkgever ex artikel 7:610 BW aansprakelijk is (gebleven) voor de
nakoming van uit de arbeidsovereenkomsten van de betrokken payrollwerknemers voortvloeiende verplichtingen.255 In andere gevaUen wordt
op basis van de door partijen gemaakte contractuele afspraken geoordeeld
dat de werknemer een arbeids- of uitzendovereenkomst heeft met het
payrollbedrijf.256
De aanleiding van de in deze bijdrage besproken uitspraak van de Rechtbank Den Haag257 vormde de heraanbesteding van het werkgeverschap
van de bij Agentschap NL werkzame payroUwerknemers aan een ander
payroUbedrijf. Agentschap NL stelde zich op het standpunt dat de rechten
uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers met het eerdere payrollbedrijf (dat de payrollopdracht verloor), op grond van artikel 7:663
BW waren overgegaan op het nieuwe payrollbedrijf. Artikel 7:663 BW
bepaalt dat bij overgang van onderneming de arbeidsovereenkomsten van
de in de overgaande onderneming werkzame werknemers van rechtswege
overgaan op de verkrijger van de onderneming, als de onderneming met
behoud van identiteit is overgegaan in de zin van artikel 7:662 BW. De
rechtbank oordeelde dat de heraanbesteding van de payrollopdracht aan
een ander payrollbedrijf door Agentschap NL niet kwalificeerde als een
overgang van onderneming omdat slechts sprake was van een wisseling
van payrollbedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank was Agentschap
NL de werkgever gebleven van de bij haar werkzame payroUwerknemers,
ondanks de door deze werknemers met het payrollbedrijf gesloten arbeidscontracten.
Hoewel ik de wijze waarop de rechtbank de payrollconstructie beoordeelt, onderschrijf,258 kleven aan het door de rechtbank aangenomen
255 Ktr. Groningen 15 december 2009, JAR 2010/27, Ktr. Leeuwarden 21 oktober 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BY0861, Ktr. Almelo 21 maart 2013,
ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5108,Ktr.Almelol3mei2013,ECLI:NL:RBOVE:2013:CA1178,
Rb. Den Haag 26 juni 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749, Ktr. Amsterdam
3 September 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6063, Ktr. Almelo 11 maart 2014,
ECLI:NL:RBOVE:2014:1214 en Hof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2014,
ECLI:NL:GHARL:2014:2340.
256 Hof Leeuwarden 23 maart 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BL9881, Ktr. Rotterdam 21
december 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BZ1299, Ktr. Amsterdam 13 februari 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:3887, Ktr. Amsterdam 4 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5783
en Ktr. Utrecht 20 augustus 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:3490.
257 Rb. Den Haag 26 juni 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749 (BDG Technisch Administratieve Diensten B.V./De Staat der Nederlanden - Agentschap NL).
258 Zie hierover J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012,
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werkgeverschap van Agentschap NL juridische bezwaren. Agentschap
NL is immers onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en
op grond van artikel 7:615 BW is Titel 10 Boek 7 BW niet van toepassing
op personen in dienst van de overheid. Betekent dit dat de bij Agentschap
NL werkzame payrollwerknemers dan toch tussen wal en schip vaUen of
moet worden aangenomen dat zij ambtenaar zijn?
2.

Payrolling bij Agentschap NL

Agentschap NL - thans onderdeel van RVO259 - is als onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken belast met de uitvoering, monitoring
en effectmeting van overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, innovatie en internationaal ondememen. In 2011 haalde Agentschap NL het
nieuws omdat als gevolg van bezuinigingen tot 2014 ongeveer 600 banen
verloren zouden gaan van werknemers die op basis van een arbeidscontract
met payrollbedrijf CapitalP werkzaam zijn bij Agentschap NL.260 Daarbij
werd duidelijk dat deze werknemers als gevolg van de payrollconstructie
in een slechtere positie verkeerden dan hun collega's die op basis van een
ambtelijke aanstelling in dienst waren. Zij kwamen niet in aanmerking voor
de ontslagregeling voor rijksambtenaren en het ministerie hoefde niet op
zoek naar ander werk voor deze werknemers. Agentschap NL hoefde aUeen
maar de payrollovereenkomst met CapitalP op te zeggen waarna deze werknemers terugvielen op CapitalP. Omdat CapitalP aUeen op papier fungeerde
als werkgever zouden deze werknemers vervolgens na toestemming van het
UWV zonder enige vorm van compensatie worden ontslagen. FNV en CNV
achtten de payroUconstructie dubieus en stelden zich op het standpunt dat
sprake was van een verkapt dienstverband tussen de werknemers en Agentschap NL. Na aanhoudende acties en dreigende stakingen kwam CapitalP
uiteindelijk in oktober 2011 een sociaal plan overeen met FNV en CNV op
basis waarvan de werknemers recht kregen op een ontslagvergoeding en
scholing en begeleiding bij het vinden van ander werk.261
Eind goed al goed, zo leek het. Een geschil tussen enerzijds Agentschap
NL en CapitalP en anderzijds BDG Technisch Administratieve Diensten
par. 2.3.5,2.6 en 4.12.
259 Begin 2014 fuseerden de Dienst Regelingen en Agentschap NL. De nieuwe naam voor
deze samengevoegde uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische
Zaken werd Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
260 Zie o.a. 'FNV: Payroll-ambtenaar recht op sociaal plan de Volkskrant 4 april 2011 en
'De vogelvrije payroll-werknemer', de Volkskrant 19 april 2011.
261 Zie: 'Toch sociaal plan voor 'payrollers' Agentschap NI4 de Volkskrant 11 oktober
2011.
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B.V. (BDG), dat tot 1 november 2010 - voorafgaand aan de heraanbesteding van de payrollopdracht aan CapitalP - fungeerde als werkgever van
de payrollwerknemers bij Agentschap NL, vormde echter aanleiding voor
de Rechtbank Den Haag om in te gaan op de juridische houdbaarheid
van de payroUconstructie.
3.

Procedures Rechtbank Zwolle-Lelystad en de Rechtbank
Den Haag

CapitalP had na de overname van de payrollopdracht de door de payrollwerknemers bij BDG opgebouwde vakantietoeslag en verlofrechten
uitbetaald en gehonoreerd en stelde dat BDG verantwoordelijk was
voor deze kosten. BDG weigerde echter de met deze vakantietoeslag en
verlofaanspraken corresponderende kosten te vergoeden aan CapitalP.
Vervolgens zijn over de door CapitalP uitbetaalde vakantietoeslag en
verlofrechten aparte procedures gevoerd. Bij de Rechtbank ZwolleLelystad vorderde CapitalP van BDG betaling van de door haar aan de
payroUwerknemers uitbetaalde, bij BDG opgebouwde vakantietoeslag.
Bij vonnis van 19 oktober 2011 wees de rechtbank deze vordering toe.262
De rechtbank overwoog dat de heraanbesteding van de payrollopdracht
moest worden aangemerkt als een overgang van onderneming en de
arbeidscontracten van de payroUwerknemers dientengevolge op grond
van artikel 7:663 BW met behoud van hun bij BDG opgebouwde vakantietoeslag waren overgegaan naar CapitalP.263
De procedure over de met de door de payrollwerknemers bij BDG
opgebouwde verlofrechten corresponderende kosten werd niet door
CapitalP, maar door BDG aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Den
Haag. BDG vorderde betaling van de door Agentschap NL op de eindafrekening ingehouden vordering van CapitalP terzake van de door de
payrollwerknemers bij BDG opgebouwde verlofrechten. CapitalP had
deze vordering gecedeerd aan Agentschap NL en Agentschap NL had de
vordering vervolgens verrekend met de eindafrekening die zij ontving
van BDG na de beeindiging van de payroUovereenkomst.

262 Rb. Zwolle-Lelystad 19 oktober 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BU5790.
263 Voor de door CapitalP aan de payrollwerknemers uitbetaalde vakantietoeslag die zij
bij BDG hadden opgebouwd, kon CapitalP naar het oordeel van de rechtbank regres
nemen op BDG op grond van artikel 7:663 jo. 6:10 en 6:12 BW.

113

VIJF JAAR AMBTENAAR 8c RECHT IN VOGELVLUCHT

4.

Vonnis Rechtbank Den Haag

De rechtbank betrekt het A/foron-arrest van het Hof van Justitie264 bij de
beoordeling van de vraag ofde heraanbesteding van de payroUopdracht
aan CapitalP moet worden beschouwd als een overgang van onderneming.265 In dit arrest oordeelde het Hof van Justitie dat in geval van de
overgang van onderneming van de 'niet-contractuele werkgever waarin
werknemers met een arbeidsovereenkomst met een andere contractuele'
werkgever permanent werkzaam zijn, de uit de arbeidsbetrekkingen van
deze werknemers met de niet-contractuele werkgever voortvloeiende
rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger van die onderneming.
De Hoge Raad266 heeft het arrest van het Hof van Justitie zo uitgelegd
dat de arbeidsovereenkomsten van de werknemers met de contractuele
werkgever van rechtswege mee overgaan indien de onderneming van de
niet-contractuele werkgever waarbij zij tewerkgesteld, overgaat. Of het
AZbron-arrest van toepassing zou kunnen zijn, hangt af van het antwoord
op de vraag ofde werknemer voor de toepassing van artikel 7:663 BW moet
worden geacht werkzaam te zijn in de onderneming van de contractuele
werkgever (het payroUbedrijf), of in de onderneming van de niet-contractuele werkgever (Agentschap NL). De Rechtbank Den Haag oordeelt dat de
payroUwerknemers voor de toepassing van artikel 7:663 BW moeten worden
aangemerkt als feitelijk werkzaam in de onderneming van Agentschap NL
en niet in de onderneming van BDG of CapitalP. In deze zaak is echter
naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een overgang van de
onderneming van Agentschap NL, maar van een wisseling aan de zijde van
de contractuele werkgever; het ene payroUbedrijf wordt vervangen door het
andere payroUbedrijf. Daarbij overweegt de rechtbank dat de vraag is wie
binnen de arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding tussen Agentschap NL,
CapitalP en de payrohwerknemer moet worden aangemerkt als werkgever
in de zin van artikel 7:610 BW?267 De rechtbank overweegt:

264 HvJ EU 21 oktober 2010, C-242/09.
265 De artikelen 7:662 e.v. BW zijn gebaseerd op Richtlijn 2001/23/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van
de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van ondernemingen of vestigingen.
266 HR 5 april 2013, JAR 2013/125.
267 In mijn commentaar bij deze uitspraak onder AR 2013/510 op www.ar-updates.
nl ga ik nader in op de overwegingen van de rechtbank over de toepassing van het
AZbron-arrest in de situatie waarin de heraanbesteding van de payrollopdracht wordt
aangemerkt als een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW.
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'Op grond van artikel 7:610 lid 1 BW is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst
waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij,
de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Wil sprake
zijn van een arbeidsovereenkomst dan zal voldaan moeten zijn aan de elementen
die de arbeidsovereenkomst blijkens artikel 7:610 lid 1 BW bevat: arbeid, loon,
gedurende zekere tijd en een gezagsverhouding. Artikel 7:610 BW is van dwingend recht en de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst staat niet ter
vrije bepaling van partijen. Volgens vaste rechtspraak is bepalend, niet alleen of
partijen hun overeenkomst als arbeidsovereenkomst hebben aangeduid, maar ook
wat partijen bij het sluiten ervan voor ogen stond en hoe zij feitelijk uitvoering en
inhoud hebben gegeven aan hun overeenkomst.'
Uit de wijze waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de arbeidscontracten van de 600 bij Agentschap NL werkzame payroUwerknemers en BDG
(later CapitalP) volgt naar het oordeel van de rechtbank dat die werknemers bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met BDG niet werkelijk
de bedoeling hebben gehad om een arbeidsovereenkomst met BDG (in
plaats van met Agentschap NL) te sluiten. Agentschap NL blijft de feitelijke
werkgever in de zin van artikel 7:610 BW, zo overweegt de rechtbank. Als
werkgever ex artikel 7:610 BW is Agentschap NL verantwoordelijk voor
de verlofrechten van de payroUwerknemers, ook wanneer het gaat om
de uitbetaling van de verlofrechten die voor de heraanbesteding van de
payroUopdracht werden opgebouwd bij BDG. De rechtbank overweegt dat
daar waar Agentschap NL aanvoert dat zij met de payroUconstructie heeft
wiUen bereiken dat de financide werkgeversrisico's worden gedragen door
BDG, deze doelsteUing aldus geen effect heeft gehad. Het vorenstaande
brengt naar het oordeel van de rechtbank eveneens mee dat geen sprake
is geweest van een overgang van onderneming naar aanleiding van de
heraanbesteding van de payroUopdracht en een op grond van artikel 7:663
BW overgaan van de arbeidsovereenkomsten van de payroUwerknemers
naar CapitalP.
5.

Rechtbank Den Haag: Agentschap NL is werkgever van de bij
haar tewerkgestelde payrollwerknemers

De rechtbank oordeelt dat ondanks de door de payroUwerknemers met
het payroUbedrijf gesloten arbeidscontracten niet het payroUbedrijf, maar
Agentschap NL de 'feitelijke werkgever in de zin van artikel 7:610 BW
blijft. De rechtbank wijst er daarbij op dat de payrollovereenkomst, anders dan de (gewone) arbeidsovereenkomst en de uitzendovereenkomst,
niet in de wet is geregeld en dan op grond van artikel 7:610 BW moet
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worden vastgesteld wie - het payrollbedrijf of de opdrachtgever - in deze
arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding als de werkgever moet worden
gekwahficeerd. De rechtbank kwalificeert Agentschap NL als werkgever
van de payrollwerknemers omdat zij feitelijk werkzaam waren bij Agentschap NL, Agentschap NL instructies gaf en hun vakantiedagen bijhield
en omdat Agentschap NL de payrollwerknemers beoordeelde op hun
functioneren. De rechtbank oordeelt:
'Daarmee staat vast dat BDG als detacheerder en payroUondememing geen gezag
uitoefende over de desbetreffende werknemers, zoals is vereist bij artikel 7:610
BW en everimin dat die werknemers bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst
met BDG werkelijk de bedoeling hebben gehad om een arbeidsovereenkomst met
BDG (in plaats van met een van de agentschappen) te sluiten.'
Dat het salaris van de payroUwerknemers door BDG werd voldaan doet
daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af omdat het salaris
'materieeT afkomstig was van Agentschap NL. Naar het oordeel van de
rechtbank verzet artikel 7:610 BW zich er niet tegen dat het payrollbedrijf
een arbeidscontract sluit met de werknemer en uit dien hoofde het salaris
betaalt aan de werknemer,268 maar de opdrachtgever - in casu Agentschap NL - blijft dan de werkgever ex artikel 7:610 BW. Dit omdat, zoals
de rechtbank overweegt, de payrollconstructie bij Agentschap NL 'geen
zelfstandige en inhoudelijke juridische betekenis [geeft] aan het werkgeverschap van de payroUondememing.'
6.

Kwalificatie werkgever bij payrolling op grond van artikel
7:690 en 610 BW

In de dwingendrechtelijke definitie van de arbeidsovereenkomst in artikel 7:610 BW wordt de werkgever geduid als de partij in wier dienst
de werknemer de arbeid verricht. Aan het door de werknemer in dienst
van de werkgever verrichten van de arbeid ligt het uitgangspunt ten
grondslag dat de werkgever de eigenaar of exploitant is van de onderneming, het bedrijf of de activiteit waarin de werknemer de arbeid verricht. In verschillende bepalingen in en buiten Titel 10 Boek 7 BW is de
daarin neergelegde arbeidsrechtelijke bescherming gekoppeld aan het
civielrechtelijke werkgeverschap van de eigenaar of exploitant van de

268 In haar vonnis van 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19462 oordeelde de
Rechtbank Den Haag dat het door de overheid gebruik maken van de payrollconstructie op zichzelf niet onrechtmatig is.
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onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. De in deze bepalingen neergelegde arbeidsrechtelijke bescherming zou niet het daarmee
beoogde effect hebben wanneer de werkgever niet dezelfde is of blijft als
die eigenaar of exploitant van de onderneming.269
Wanneer echter sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin
van artikel 7:690 BW wordt het uitzendbureau wettelijk geduid als de
werkgever van de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde uitzendwerknemer. Daardoor heeft de opdrachtgever van het uitzendbureau de
zekerheid dat hij niet op grond van artikel 7:610 BW als werkgever van
de in zijn onderneming werkzame uitzendkracht wordt gekwahficeerd.
Van een uitzendovereenkomst is op grond van de tekst van artikel 7:690
BW sprake wanneer de werknemer door de werkgever, in het kader van
de uitoefening 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 arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de
derde. De grond voor het opnemen van een wettelijke definitie van de
uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW vormde de aUocatiefunctie
die uitzendbureaus vervuUen op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen, het bij
elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van (tijdelijke) arbeid
op de arbeidsmarkt. Artikel 7:690 BW fungeert als toegangspoort voor
het in artikel 7:691 BW opgenomen verlichte arbeidsrechtelijke regime
bij uitzending, waarmee recht wordt gedaan aan de flexibiliteit die zo
kenmerkend is voor uitzendarbeid en die inherent is aan de allocatieve
functie van de uitzendwerkgever.
Bij payrolling wordt de werknemer geworven en geselecteerd door de
opdrachtgever. Vervolgens wordt door de opdrachtgever een payroUbedrijf ingeschakeld om te fungeren als de juridische en de administratieve
werkgever van deze exclusief aan hem ter beschikking gestelde werknemer. Het payrollbedrijf vervult dus geen aUocatiefunctie op de arbeidsmarkt. Toch gaat men er in de payrollbranche zonder meer van uit dat
payrolling kwalificeert als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel
269 Ik noem in dat kader de verplichtingen van de werkgever op grond van artikel 7:611
BW, de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 7:658a BW en 7:660a BW, de overgang van de uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen bij overgang van
onderneming op grond van artikel 7:663 BW, de bijzondere opzegverboden van
artikel 7:670 BW, de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag
ex artikel 7:681 BW, een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex
artikel 7:685 BW dan wel een verzoek ex artikel 6 BBA 1945 om toestemming voor
het opzeggen van de arbeidsovereenkomst en de toepassing van de Wet aanpassing
arbeidsduur (WAA), de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet melding collectief
ontslag (WMCO).
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7:690 BW, waarmee vast zou staan dat sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen het payroUbedrijf en de payrollwerknemer.270
Hoewel de allocatiefunctie niet is opgenomen in de tekst van artikel
7:690 BW, heeft de wetgever bij de parlementaire behandeling van de regeling van de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW verschiUende
malen op eenduidige wijze medegedeeld dat deze regeling alleen geldt
voor werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervuUen.271 In mijn dissertatie heb ik onder verwijzing naar de
wetsgeschiedenis en de plaats van artikel 7:690 BW in Titel 10 van Boek 7
van het BW betoogd en onderbouwd dat bij de thans meest gebruikelijke
vorm van payroUing geen sprake is van een uitzendovereenkomst in de
zin van artikel 7:690 BW272 Hoewel met de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW een ruimer toepassingsbereik werd beoogd
dan de op dat moment - eind jaren '90 - in de praktijk voorkomende
traditionele uitzending door uitzendbureaus die zich richtten op terbeschikkingstelling bij 'piek of ziek', benadrukte de regering dat het door de
ter beschikking stellende werkgever vervuUen van een allocatiefunctie op
de arbeidsmarkt in alle gevallen vereist zou zijn voor het van toepassing
zijn van de regeling van de uitzendovereenkomst.273 Gelet hierop zou
de regeling van de uitzendovereenkomst volgens de regering alleen van
toepassing zijn op

270 Zie artikel 8.1 van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling, www.vpo.nu.
271 Kamerstukken II1996/97,25 263, nr. 3, p. 10 en 33 en nr. 6, p. 16.
272 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, paragraaf
4.12.1.
273 Dit volgt ook uit het antwoord van de regering op kritische vragen die de Raad van
State voorafgaande aan de parlementaire behandeling van de Wet flexibiliteit en zekerheid stelde over het ruime bereik van de definitie van de uitzendovereenkomst in
artikel 7:690 BW. De Raad van State vroeg zich af of het wel de bedoeling kon zijn dat
niet alleen traditionele uitzending door uitzendbureaus, maar ook het meer bestendige
in- en uitienen van personeel door uitleen- of detacheerbedrijven onder deze definitie
zou gaan vallen. Het verschil tussen deze terbeschikkingstellingsvarianten bestond er
destijds in dat bij in- en uitlening een doorlopend arbeidscontract werd gesloten met
de werknemer en bij uitzending alleen gedurende de termijn dat de uitzendkracht
ter beschikking was gesteld aan een opdrachtgever een arbeidscontract bestond met
het uitzendbureau (eind jaren '90 was het onderscheid tussen uitzending en in- en
uitlening echter reeds vervaagd omdat ook uitzendbureaus zich op langduriger
vormen van terbescfiiklangstelling waren gaan richten). De regering bevestigde dat
allebei deze terbeschikkmgstellingsvarianten zouden gaan vallen onder artikel 7:690
BW. De regering benadrukte daarbij echter dat het door de ter beschikking stellende
werkgever vervullen van een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt in alle gevallen vereist was voor 'toepassing van de uitzendovereenkomst' (zie Kamerstukken II1996/97,
25 263 B, p. 8/9 en 12).
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'organisaties zoals uitzendbureaus, detacheerbedrijven, arbeidspools en andere
organisaties, die er hun beroep van maken arbeidskrachten onder weike noemer
dan ook tijdelijk aan derden ter beschildring te stellen.'274
Later tijdens de parlementaire behandeling deelde de regering mee dat
ook bij de kwalificatie als uitzendwerkgever ex artikel 7:690 BW van zulke
detacheerbedrijven, arbeidspools en andere organisaties die zich richten
op het aan derden ter beschikking stellen van arbeidskrachten, van doorslaggevende betekenis blijft dat zij daadwerkelijk een aUocatiefunctie op de
arbeidsmarkt vervullen.275 Met de in artikel 7:690 BW opgenomen definitie
werd dus niet beoogd ook arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen
waarbij geen sprake was van een allocatiefunctie van een juridische basis
te voorzien.276 Omdat de ter beschikking steUende werkgever bij payroUing
geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt kwalificeert de payrollovereenkomst mijns inziens niet als een uitzendovereenkomst in de zin
van artikel 7:690 BW.277 Als het payrollbedrijf wegens het ontbreken van
een allocatiefunctie niet op grond van artikel 7:690 BW kwahficeert als
de werkgever van de werknemer is de vraag of het payrollbedrijf dan op
grond van artikel 7:610 BW kan worden aangemerkt als de werkgever
van de payrollwerknemer.
In mijn dissertatie heb ik betoogd dat bij de kwalificatie van de werkgever in arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij geen sprake
is van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, op een
zelfde wijze als bij de beantwoording van de vraag of tussen partijen
sprake is van een arbeidsovereenkomst, alleen dan betekenis toekomt
aan de door partijen gemaakte contractuele afspraken wanneer deze
corresponderen met de wijze waarop hieraan vervolgens feitelijk uitvoering is gegeven.278
274 Kamerstukken II1996/97,25 263, nr. 3, p. 10.
275 Kamerstukken II1996/97,25 263, nr. 6, p. 16.
276 Zie anders Y.A.E. van Houte, 'Uitzending en payrolling: overeenkomst en verschil',
ArbeidsRecht 2011/8/9 en Ktr. Amsterdam 4 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5783.
277 Zie ook Ktr. Almelo 21 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5108 en
Ktr. Almelo 13 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA1178, Ktr. Amsterdam
3 September 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6063 en Ktr. Almelo 11 maart
2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1214. Zie anders Ktr. Amsterdam 4 juli 2014,
ECLI:NL:RBAMS:2014:5783. In de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam
van 13 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3887 werd niet geoordeeld dat de sprake
was van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever, onder andere omdat niet
vaststond dat het uitsluitend de opdrachtgever was die de werving en selectie van de
werknemer verzorgde.
278 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, paragraaf
2.3.5.
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De Hoge Raad heeft sinds 1997 in verschillende arresten bevestigd dat,
wanneer de papieren construetie van meet af aan niet met de feitelijke
uitvoering correspondeert, hierbij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610 BW doorheen moet worden gekeken.279
In het arrest Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM180 bevestigde de Hoge
Raad dat de omstandigheid dat de werknemer en de 'opdrachtgever'
zich niet in een schriftelijke arbeidsovereenkomst met elkaar hebben
verbonden er niet aan in de weg staat dat tussen hen sprake kan zijn van
een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW. Hoewel werkgever en
werknemer als partijen vrij zijn in de keuze met wie zij een overeenkomst
aangaan, brengt het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 BW
mee dat de rol van de contractuele werkgever bij de totstandkoming en
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voldoende zelfstandige en inhoudelijke betekenis moet hebben, wil hij kunnen worden gekwahficeerd
als de werkgever ex artikel 7:610 BW281 Het is de vraag of dit het geval
is bij payrolling. Bij de thans meest gebruikelijke vorm van payrolling
wordt de uitbesteding van het juridische en administratieve werkgeverschap en het bewerksteUigen van een flexibelere arbeidsverhouding met
de werknemer beoogd. De payrollconstructie wordt opgezet omdat de
opdrachtgever niet de juridische werkgever wil zijn van 'zijn werknemers.
Daarom geeft hij dit uit handen aan een payrollbedrijf. Het payrollbedrijf
fungeert dus zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de payroUwerknemer uitsluitend als contractued
verlengstuk' van de opdrachtgever. Omdat de payroUwerknemer en de
opdrachtgever in werkelijkheid van meet af aan een arbeidsovereenkomst
met elkaar beogen, is geen sprake van een situatie als aan de orde in het
arrest ABN AMRO/Malhi.2*2
In dit arrest beriep een uitzendwerknemer zich na langdurige tewerkstelling bij dezelfde inlener op het bestaan van een arbeidsovereenkomst
met de inlener, maar oordeelde de Hoge Raad dat de rechtszekerheid zich
verzet tegen een dergelijke geruisloze vervanging op een niet aanwijsbaar
tijdstip van de overeengekomen uitzendovereenkomst door een arbeidsovereenkomst met de inlener. Bij payrolling is de rechtszekerheid niet in
279 Zie o.a. HR 14 november 1997, NJ 1998,149 (Groen/Schoevers), HR 10 oktober 2003,
NJ 2007,446 (Van der Male B. VJDen Hoedt) en HR 13 juli 2007, NJ 2007,449 (STR/
PGGM) en specifiek met betrekking tot de kwalificatie van de werkgever ex artikel
7:610 BW: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, ECLI:GHARL:2013:8304 en
JAR 2014/12, m.nt. Cremers-Hartman.
280 HR 13 juli 2007, NJ 2007, 449.
281 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 30-31.
282 HR 5 april 2002, JV/2003,124.
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het geding omdat geen sprake is van een geruisloze vervanging als aan
de orde was in het arrest ABN AMRO/Malhi. Hier is niet de vraag 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.283 De gemaakte schriftelijke afspraken
corresponderen hier immers van meet af aan niet met de werkelijke bedoelingen van partijen. Als hiervoor gesteld staat de omstandigheid dat bij
payroUing een schriftelijke overeenkomst ontbreekt tussen de werknemer
en de opdrachtgever er niet aan in de weg dat kan worden geoordeeld
dat tussen hen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, ook niet
wanneer de werknemer goed geinformeerd akkoord is gegaan met de
payrollconstructie.28! A-G Timmerman verwoordt dit op treffende wijze
in zijn conclusie voor het hiervoor reeds aangehaalde arrest Stichting
Thuiszorg Rotterdam/PGGM:
'De betrokken partijen kunnen een construetie met tussenschakeling van een
andere partij op papier hebben gezet die — alle omstandigheden in aanmerking
nemend — niet in overeenstemming is met hetgeen zij werkelijkbedoelden afte
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 artikel
7:610 BW van dwingend recht is. Om die definitie kunnen partijen niet zomaar
heen wandelen.'
Omdat het payrollbedrijf bij de thans meest gebruikelijke - en in deze
zaak ook door Agentschap NL gebruikte - vorm van payrolling geen zelfstandige en inhoudelijke rol speelt bij de totstandkoming en uitvoering
van de arbeidsovereenkomst en de opdrachtgever en de werknemer in
werkelijkheid een arbeidsovereenkomst met elkaar beogen, moet dan op
grond van het dwingendrechtelijke karakter van artikel 7:610 BW door
de contractuele afspraken worden heengekeken en de opdrachtgever
worden gekwahficeerd als de werkgever.285
283 Zie ook E.M. Hoogeveen, 'Payrolling: uitholling werknemersbescherming of gat in
de markt?', ArbeidsRecht 2012/6.
284 Zie anders L.G. Verburg, 'PayroUing: over duiding en verbinding', AA december
2013/12.
285 Om wel als werkgever ex artikel 7:610 BW te kunnen worden gekwalificeerd zal de
payroUsector zichzelf naar mijn mening opnieuw moeten uitvinden. PayroUbedrijven
zouden zelfstandige inhoud en betekenis kunnen geven aan het werkgeverschap
door zorg te dragen voor, en knowhow te creeren op het gebied van, onder meer de
(tussentijdse) scholing van de werknemer, de herplaatsing en, in geval van arbeidsongeschiktheid, de re-integratie van de payrollwerknemer. Zie J.P.H. Zwemmer,
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7.

'Arbeidsovereenkomst' werknemer met payrollbedrijf is
overeenkomst sui generis

Wanneer het payroUbedrijf niet kan worden gekwahficeerd als werkgever
ex artikel 7:610 BW betekent dat niet dat het payrollbedrijf daardoor automatisch geen verplichtingen (meer) heeft jegens de payroUwerknemer. De
door het payrollbedrijf met de payrollwerknemer gesloten 'arbeidsovereenkomst' moet naar mijn mening in deze situatie worden aangemerkt
als een overeenkomst sui generis.286 De payrollwerknemer zou dan, nadat
de opdrachtgever is gekwahficeerd als de werkgever ex artikel 7:610 BW,
op basis van de hierover in het door hem met het payrollbedrijf gesloten
arbeidscontract gemaakte afspraken, ook bij het payrollbedrijf nakoming
kunnen blijven vorderen van uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen. Ook de Rechtbank Den Haag overweegt dat de payrollwerknemers, naast Agentschap NL als hun werkgever ex artikel 7:610
BW, ook BDG en CapitalP kunnen aanspreken op nakoming van uit hun
arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen op basis van de
door hen met deze payrollbedrijven gesloten arbeidscontracten.
8.

Zijn de payrollwerknemers bij Agentschap NL ambtenaar?

Omdat Agentschap NL onderdeel is van het ministerie van Economische
Zaken, is op grond van artikel 7:615 BW, Titel 10 Boek 7 BW niet van
toepassing op de verhouding tussen haar en de payroUwerknemers. Dit
zou anders kunnen zijn wanneer Titel 10 Boek 7 BW bij wet of bij verordening van toepassing is verklaard (in dat geval wordt gesproken van
arbeidscontractanten). In casu is dit echter niet aan de orde. Daardoor
kan Agentschap NL niet op grond van artikel 7:610 BW, met voorbijgaan
aan de door partijen gemaakte contractuele afspraken over het werkgeverschap, worden gekwahficeerd als werkgever van de payrollwerknemers.
Op grond van artikel 7:615 BW is nameiijk ook artikel 7:610 BW niet
van toepassing op de verhouding tussen de overheid en het bij haar
werkzame personeel.287
Hoewel voorafgaand aan de invoering van Titel 10 Boek 7 BW in 1997 is
overwogen artikel 7:615 BW te schrappen, is dit uiteindelijk niet gebeurd
Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 347.
286 J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 147. Zo
ook Ktr. Almelo 13 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA1178 en Ktr. Amsterdam 3
September 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6063.
287 Zie ook Verhulp in zijn noot bij onder meer het Beurspromovendi-ariest onder NJ
2007,449.

122

PAYROLLWERKNEMERS BIJ DE OVERHEID

omdat het in het BBA neergelegde preventieve ontslagtoezicht dan ook
voor de overheid zou gaan gelden. In die tijd werd (nog) nagedacht over
de afschaffing van het preventieve ontslagtoezicht en het onder het bereik
van Titel 10 Boek 7 BW brengen van de ambtenarenstatus en de regering
achtte het meer passend een eventuele schrapping van artikel 7:615 BW
in dat kader aan de orde te stellen.288 In verband met het inmiddels door
de Tweede Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel inzake de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren289 zou hierin in de nabije
toekomst weleens verandering kunnen komen. De payrollwerknemers
bij Agentschap NL hebben daar op dit moment echter niets aan.
Als noch het payrollbedrijf, noch Agentschap NL kan worden gekwahficeerd als werkgever ex artikel 7:610 BW zouden zij tussen wal en
schip vallen. De vraag is dan ofde payrollwerknemers op basis van een
ambtelijke aanstelling werkzaam zijn bij Agentschap NL. VerschiUende
argumenten pleiten mijns inziens voor een bevestigende beantwoording
van deze vraag.
In het Assmann-arrest van de Hoge Raad van 20 juni 1997290 ging het om
een situatie waarin een ambtenaar haar ambtelijke status verloor omdat
het bejaardentehuis waarin zij werkzaam was, werd geprivatiseerd. De
stichting die het bejaardentehuis na de privatisering ging exploiteren,
werd bevoegd deze bij het bejaardentehuis tewerkgestelde (voormalige)
ambtenaar werkzaamheden op te dragen en aanwijzingen te geven over de
wijze waarop de werkzaamheden moesten worden verricht. Op grond van
deze omstandigheden oordeelde de Hoge Raad dat, nu de privatisering
meebracht dat deze (voormalige) ambtenaar geen beroep meer zou kunnen doen op de door de ambtenarenrechter geboden rechtsbescherming,
op basis van 'een redelijke toepassing van het stelsel van de wet de voorheen
bestaande ambteUjke aanstelling was omgezet in een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd.
Denkbaar is dat Hoge Raad in een omgekeerd geval op basis van dezelfde overwegingen zal oordelen dat de payroUwerknemers een ambtelijke aanstelling hebben bij Agentschap NL. Hoewel bij Agentschap NL
geen sprake kan zijn van een omzetting van een arbeidsovereenkomst
naar een ambtelijke aanstelling, omdat de payrollwerknemers niet eerst
op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn geweest van Agentschap NL, zou dan op grond van een redelijke toepassing van het stelsel
van de wet sprake zijn van een ambtelijke aanstelling omdat zij jegens
288 Kamerstukken II1993/94,23 438, nr. 3, p. 17.
289 Kamerstukken II32 550.
290 HR 20 juni 1997, NJ 1997, 626.
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Agentschap NL geen beroep kunnen doen op Titel 10 Boek 7 BW. Het
ambtenarenrecht staat aan een dergelijk oordeel niet in de weg. Weliswaar
is voor de totstandkoming van een ambtelijke aanstelling in beginsel een
schriftelijk aanstellingsbesluit vereist, in bepaalde omstandigheden heeft
de Centrale Raad van Beroep ook een ambtelijke aanstelling aangenomen
in situaties waarin een schriftelijk aanstellingsbesluit ontbrak. In een
uitspraak van 13 juni 2013291 heeft de CRvB nog eens herhaald in weike
omstandigheden ondanks het ontbreken van een schriftelijk aanstellingsbesluit een ambtelijke aanstelling wordt aangenomen. Daarbij overweegt
de CRvB het volgende:
'Naar vaste rechtspraak van de Raad (CRvB 30 mei 2002, LJN AE4035) sluit het
ontbreken van een schriftelijk aanstellingsbesluit niet uit dat onder omstandigheden toch een ambtenaarsverhouding kan ontstaan. Daartoe moet dan wel
duidelijk blijken van een bij het bestuursorgaan aanwezige bedoeling om een
dergelijke verhouding tot stand te brengen, of van feiten of omstandigheden op
grond waarvan de betrokkene heeft mogen begrijpen dat feitelijk een aanstelling
als ambtenaar heeft plaatsgevonden.'
De door de CRvB genoemde 'bij het bestuursorgaan aanwezige bedoeling
heeft niet betrekking op de door partijen gemaakte schriftelijke afspraken
maar op wat, blijkens de wijze waarop partijen zich feitelijk jegens elkaar
hebben gedragen, de werkehjke/materide bedoeling is geweest. Van Waegeningh heeft erop gewezen dat zich hier de vergelijking opdringt met de
overwegingen van de Hoge Raad in de hiervoor door mij aangehaalde
arresten Groen/Schoevers en Stichting ThuiszorgRotterdam/PGGMinzake
de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Zij pleit ervoor dat van een
ambtelijke aanstelling moet worden uitgegaan als een rechtsverhouding
tussen de openbare dienst en de daarbinnen werkzame kracht niet eenduidig is geregeld en er sprake is van een gezagsverhouding.292 Van der
Heijden en Jellinghaus betogen dat van rechtswege sprake moet zijn van
conversie naar een ambtelijke aansteUing wanneer de overheid gebruik
maakt van arbeidscontractanten zonder dat dit bij wet of verordening is
toegestaan.293
Hoewel in casu geen sprake is van een schriftelijk aanstellingsbesluit,
volgt uit de wijze waarop de payroUwerknemers werkzaam zijn geworden
291 CRvB 13 juni 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:CA3222.
292 S. van Waegeningh, 'De afbakening van het ambtenaarschap ten opzichte van andere
arbeidsverhoudingen', TAR 2008/12 p. 686 en 691.
293 P.J. J.M. van der Heijden en S.F.H. Jellinghaus, Ambtenaarschap, sollicitatie en aanstelling, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2008, p. 53.
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bij Agentschap NL en door partijen uitvoering is gegeven aan de payrollconstructie, dat materieel werd beoogd hen tewerk te stellen alsof zij
in dienst van Agentschap NL waren. Nu noch Agentschap NL, noch het
payrollbedrijf op grond van artikel 7:610 BW kan worden gekwalificeerd
als de werkgever van de bij Agentschap NL tewerkgestelde payrollwerknemers, moet naar mijn mening op basis van een redelijke toepassing van
het stelsel van de wet worden aangenomen dat de payrollwerknemers op
basis van een ambtelijke aanstelling werkzaam zijn bij Agentschap NL.
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