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Payrolling 

1.1.1 

Arbeidsrechtelijk deel 

1. Inleiding 

1 1 Begripsbepaling 

Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm van dienstverlening die sinds ongeveer tien jaar 
in opkomst is. 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. Volgens de Vereniging Payroll Ondernemingen 
(VPO), de branchevereniging die de belangen van de aangesloten payrollondernemingen behar-
tigt, waren in 2009 al 144.000 werknemers werkzaam op basis van een payrollovereenkomst. 
In een onderzoek dat EEvl B.V. in 2010 in opdracht van de VPO verrichtte naar de bekendheid, 
markt en marktpotentie van de payrollbranche voorzag ELM een groei naar 180.000 payrol
lwerknemers in 2012 en, bij een gelijkblijvende marktontwikkeling, naar 218.000 in 2015. Meer 
dan 3% van de beroepsbevolking zou dan op basis van een payrollovereenkomst werkzaam zijn. 
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 overheidsor-
ganisaties vormt het eigenrisicodragerschap voor de WW een belangrijke reden om personeel op 
basis van een arbeidsovereenkomst met een payrollbedrijf tewerk te stellen. 

De uitbesteding van het juridische werkgeverschap aan een payrollbedrijf heeft nadelige ge
volgen voor de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer. Deze nadelige gevolgen manifeste-
ren 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 arbeidsrech
telijke bescherming is gekoppeld aan het werkgeverschap van de eigenaar of exploitant van de 
onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht 

Wat is payrolling? 

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 werk
nemer vervolgens exclusief en in beginsel langdurig ter beschikking aan die opdrachtgever. Ook 
komt voor dat de opdrachtgever zijn gehele personeelsbestand aan een payrollbedrijf overdraagt 
en het payrollbedrijf dit personeel vervolgens aan hem ter beschikking gaat stellen. Het payroll
bedrijf 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 wettelijk gedefinieerd. De VPO stelt zich op het standpunt dat payrolling een 
bijzondere vorm is van de arbeidsovereenkomst 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. Daarmee zou op grond van dit artikel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tus
sen het payrollbedrijf en de payrollwerknemer. 
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Payrolling 

1.1.2 

Arbeidsrechtelijk deel 

Inleiding 

Met het opnemen van een definitie van de uitzendovereenkomst in Titel 10 Boek 7 BW 
werd echter niet beoogd tegemoet te komen aan de wens van ondernemers de aan het werkge
verschap verbonden verplichtingen uit te kunnen besteden aan een derde. De grond voor het 
opnemen van deze definitie vormde de allocatiefunctie die uitzendbureaus waren gaan vervul-
len op de arbeidsmarkt. Die allocatiefunctie komt neer op het door uitzendbureaus bij elkaar 
brengen van de vraag naar en het aanbod van (tijdelijke) arbeid. Art. 7:690 BW fungeert als 
toegangspoort voor onder andere het in afdeling 11 van Titel 10 Boek 7 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 uitzend-
werkgever. Andere arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen waarbij geen sprake is van een 
dergelijke allocatiefunctie werden hier blijkens de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk niet mee 
beoogd. 

1.2 Debat over toelaatbaarheid en toekomst 
van payrolling 

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 bij een payrollbedrijf worden onderge-
bracht. 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 2013 is in de rechtspraak verschillende malen aan de orde geweest hoe payrolling arbeids
rechtelijk moet worden gekwahficeerd. Daarbij werd telkens geoordeeld dat sprake was van een 
arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever en niet met het payrollbedrijf. Rechters in Ensche
de, Almelo, Den Haag en Amsterdam oordeelden dat, ondanks het door payrollbedrijf met de 
werknemer gesloten arbeidscontract, de opdrachtgever en niet het payrollbedrijf moest worden 
gekwahficeerd als de werkgever ex art. 7:610 lid 1 BW (zie Ktr. Enschede 21 maart 2013, JAR 
2013/95 en RAR 2013,95, Ktr. Almelo 13 mei 2013, JAR 2013/144 en Prg. 2013,196, Rb. Den 
Haag 26 juni 2013, JAR 2013/193 en RAR 2013,141 en Ktr. Amsterdam 3 September 2013, JAR 
2013/252 en RAR 2013,165). 

In de juridische Hteratuur wordt uiteenlopend geoordeeld over de toelaatbaarheid van pay-
rolling. Zie o.a. E.M. Hoogeveen, 'Payrolling: uitholling werknemersbescherming of gat in de 
markt?', ArbeidsRecht 2012/6, Y.A.E. van Houte, 'Uitzending en payrolling: overeenkomst 
en verschil', ArbeidsRecht 2011, 8/9, M.W.A.M. van Kempen, Over de zoektocht naar een 
eenduidige benadering van de rechtsbescherming van de payrollwerknemer, TAP 2013/6, 
L.G. Verburg, 'Payrolling: over duiding en verbinding', AA december 2013/12, J.P.H. Zwem-
mer, 'Pluraliteit van werkgeverschap' (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012, par. 
4.12, 4.13 en 8.2 en J.P.H. Zwemmer, "Payrolling: wie is de werkgever en welke verplich
tingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer?", Verkeersrecht 
2013/68. 
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1.1.2 

Arbeidsrechtelijk deel 

Heeft payrolling toekomst? 

Met de op dit moment meest gebruikehjke vorm van payrolling beoogt de opdrachtgever/feite-
lijke werkgever uitsluitend de aan het werkgeverschap verbonden juridische en administratieve 
verplichtingen uit handen te geven aan een payrollbedrijf en fungeert het payrollbedrijf dus 
eigenlijk als een contactueel verlengstuk van de opdrachtgever. De behoefte van ondernemers 
aan constructies om werknemers niet zelf in dienst te nemen komt ergens vandaan. Volgens 
Zwemmer moet payrolhng vooral worden gezien als een symptoom (zie 'Grenzen aan pay-
rolling', Flexmarkt September 2013). Aan de arbeidsovereenkomst zijn voor de werkgever nu 
veel verplichtingen opgehangen: ontslagbescherming, scholing, loondoorbetalingsplicht bij 
ziekte en re-integratie. Er is zelfs niet bij benadering een land in de wereld waar werkgevers zo 
lang loon moeten doorbetalen wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als steeds meer 
werkgevers het juridische werkgeverschap uitbesteden, ondanks de extra kosten en het risico op 
gerechtehj'ke procedures en sociale onrust, dan moet worden nagedacht over het arbeidsrecht 
zelf, of het huidige pakket van regels en voorschriften nog wel te dragen is voor ondernemers. 
Het creeren van een wettelijke basis voor payrolhng als instrument voor het uitbesteden - lees 
omzeilen - van de verplichtingen die de wet nu aan het werkgeverschap verbindt, zou dan geen 
oplossing maar de wereld op zijn kop zijn. 

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 constateren sociale partners 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 arbeidsrechteUjke ordening, zodat geheel transpa-
rant is of en zo ja onder welke voorwaarden deze arbeidscontracten kunnen worden aangebo
den." Sinds September 2013 praten sociale partners in de STAR wederom over het inpassen van 
payrolhng in de bestaande arbeidsrechteUjke ordening. De kans dat dit nu wel tot een unaniem 
advies leidt, Ujkt klein wanneer de payrollbranche vast bhjft houden aan het huidige bedrijfs-
model. Wil payrolling toekomst hebben, dan moet het werkgeverschap van het payrollbedrijf in 
ieder geval meer zijn dan een 'papieren' constructie. Dat betekent dat payrolhng een vorm van 
dienstverlening zou moeten zijn waarbij de focus niet uitsluitend Ugt op het door de ondernemer 
uit handen geven van de aan het werkgeverschap verbonden juridische en administratieve ver-
pUchtingen. Kan men zich bij een overheidsdienst of een grote onderneming afvragen waarom 
een payroUconstructie nodig is, in het midden- en kleinbedrijf kan payrolhng van toegevoegde 
waarde zijn voor zowel de ondernemer als de werknemer (zie L.G. Verburg, 'Payrolling: over 
duiding en verbinding', AA december 2013/12, p. 909 en J.P.H. Zwemmer, 'PluraUteit van 
werkgeverschap' (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012, par. 8.2). Dat zou het geval 
zijn wanneer payrollbedrijven knowhow ontwikkelen op gebieden als schoUng, re-integratie en 
herplaatsing van werknemers. Dat laatste bijvoorbeeld in de vorm van arbeidspools. Zulke taken 
zijn vaak te hoog gegrepen voor de kleinere werkgever. Gevolg zal wel zijn dat payrolling duur-
der wordt. Het is de vraag hoeveel extra de opdrachtgever bereid is daarvoor te betalen 
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1.5.2.1 

Arbeidsrechtelijk deel 

5. De aard van de overeenkomst 

nm Inleiding 

De 'payrollovereenkomst' is niet in het BurgerUjk Wetboek geregeld. Payrolling komt in ver
schillende varianten voor en impUceert ook niet in aUe gevallen dat sprake is van een arbeids
rechteUjke driehoeksverhouding. In zijn antwoord op de door de Tweede Kamer gestelde vragen 
over dit onderwerp (zie hierover nader par. I 5.2.3), onderscheidde de Minister van SZW de 
volgende vier vormen van payrolling (zie Aanhangsel Handelingen II2009/10, nr. 2006): 
1. Er zijn payroUbedrijven die alleen de salarisadministratie voor andere ondernemingen ver-
zorgen en waarbij de werknemers geen arbeidscontract sluiten met het payrollbedrijf. 
2. Er zijn payroUbedrijven die als uitzendbureau fungeren, waarbij de werknemers niet worden 
geworven door het payroUbedrijf, maar door de inlenende onderneming zelf. De werknemers 
komen in dienst van het payroUbedrijf en worden tijdeUjk 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 payroUbedrijf is in dat geval een tijdeUjke. 
3. Er zijn payroUbedrijven die een arbeidscontract sluiten met door de inlenende onderneming 
geworven en geselecteerde werknemers met de bedoeling deze werknemers (in beginsel) bhj-
vend vanuit dit dienstverband te werk te stellen bij die inlenende onderneming. 
4. Er zijn payroUbedrijven die (als bij de hiervoor onderscheiden derde vorm) arbeidscontracten 
sluiten met werknemers met de bedoeling deze werknemers bkjvend te werk te stellen bij slechts 
een inlener en die bovendien alle bestaande arbeidsovereenkomsten van de inlener met zijn 
werknemers overnemen. De bedoeUng 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 payroUing is door de Minister (zonder bron-
vermelding) rechtstreeks ontleend aan M.A. Kuyt-Fokkens, 'PayroUing: uitkomst of toch niet?', 
NJB 2006/24, p. 1312. Zie voor andere indeUngen van de verschiUende vormen van payrolling 
Y.A.E. van Houte, 'Uitzending en payroUing: 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. 

5.2.1 

De payrollovereenkomst 

Inleiding 

Bij payrolling sluit het payroUbedrijf een arbeidscontract met de werknemer en wordt de werk
nemer krachtens een overeenkomst van opdracht tussen het payroUbedrijf en de inlenende onder
neming ter beschikking gesteld aan de inlenende onderneming. In de payroUbranche gaat men er 
zonder meer van uit dat hier sprake is van een uitzendovereenkomst waarmee dan op grond van 
art. 7:690 BW een arbeidsovereenkomst zou bestaan tussen het payroUbedrijf en de werknemer. 
De grond voor het opnemen van een wetteUjke definitie van de uitzendovereenkomst in Titel 10 
Boek 7 BW vormde echter de aUocatiefunctie die uitzendbureaus vervullen op de arbeidsmarkt. 
Art. 7:690 BW fungeert als toegangspoort voor het in art. 7:691 BW opgenomen verUchte ar-
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beidsrechteUjke regime waarmee recht wordt gedaan aan de flexibiUteit die zo kenmerkend is 
voor uitzendarbeid en die inherent is aan de aUocatieve functie van de uitzendwerkgever. Andere 
driehoeksverhoudingen waarbij geen sprake was van een dergeUjke allocatiefunctie werden hier 
bhj'kens de wetsgeschiedenis uitdrukkehjk niet mee beoogd. 

In de memorie van toeUchting deelde de regering hierover mee dat alleen wanneer de uit
zendwerkgever daadwerkeUjk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervult, sprake is van 
een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW (Kamerstukken II1996/97, 25 263, nr. 
3, p. 10 en 33 en nr. 6, p. 15/16.). Met de definitie van de uitzendovereenkomst in art. 7:690 
BW werd een ruimer toepassingsbereik beoogd dan de op dat moment in de praktijk voorko-
mende 'traditionele' uitzending door uitzendbureaus die zich richtten op terbeschikkingstelling 
bij 'piek of ziek'. Zo zou ook detachering, waarbij in tegenstelUng tot wat het geval was bij 
uitzending een voortdurende arbeidsovereenkomst bestond met de uitlener, onder de definitie 
van de uitzendovereenkomst kunnen gaan vallen. Nu de regeling van de uitzendovereenkomst 
echter beperkt was tot het door werkgevers in het kader van een door hen op de arbeidsmarkt 
vervulde aUocatiefunctie ter beschikking steUen van werknemers, zou deze volgens de regering 
in de praktijk aUeen van toepassing zijn op 'organisaties zoals uitzendbureaus, detacheerbedrij-
ven, arbeidspools en andere organisaties, die er hun beroep van maken arbeidskrachten onder 
welke noemer dan ook tijdeUjk aan derden ter beschikking te steUen.' (Kamerstukken II1996/97, 
25 263, nr. 3, p. 10). Ook bij de kwaUficatie van zulke detacheerbedrijven en arbeidspools als 
uitzendwerkgever ex art. 7:690 BW bhjft echter van doorslaggevende betekenis of zij daad
werkeUjk een aUocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervuUen, aldus de regering (Kamerstukken 
II1996/97, 25 263, nr. 6, p. 16. Zie hierover nader J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgever
schap (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012, par. 4.5.2. Zie ook Ktr. Amsterdam 1 juU 
2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6257, JAR 2013/202). 

5.2.2 De payrollovereenkomst volgens de VPO 

De Vereniging PayroU Ondernemingen (VPO) stelt zich op het standpunt dat de werknemer in 
dienst is van het payroUbedrijf. Zij meent dat het payroUbedrijf fungeert als juridische en ad
ministratieve werkgever en dat het operationele werkgeverschap bij de inlenende opdrachtgever 
Ugt. Dit alles geschiedt onder het motto: laat de ondernemer doen waar hij goed in is (namehjk 
ondernemen), dan zorgt het payrollbedrijf voor de juridische en administratieve rompslomp die 
het werkgeverschap met zich meebrengt. Bij payroUing gaat het met name om — zoals de VPO 
dat noemt — het 'ontzorgen' van de ondernemer. 

In 2006 werd de eerste 'Cao voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen' (payroU-cao) af-
gesloten met FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. De laatste payroU-cao Uep af 
op 31 december 2010 en werd toen automatisch verlengd. In maart 2011 zegden de vakbonden 
de payroU-cao op en deelden mee niet (verder) te wiUen onderhandelen over een nieuwe payroll-
cao. Daardoor eindigde de laatste verlengde payroU-cao op 1 januari 2012. 

De VPO gaat ervan uit dat payrolling als 'bijzondere vorm' van de arbeidsovereenkomst ex 
art. 7:690 BW vanaf 1 januari 2012 valt onder de (algemeen verbindend verklaarde) CAO voor 
Uitzendkrachten van de ABU (ABU-CAO). Naar aanleiding hiervan heeft de VPO een arbeids-
voorwaardenregeling opgesteld waarin de bepalingen uit de geeindigde payroU-cao zijn opgeno
men. De leden van de VPO zijn verpUcht deze arbeidsvoorwaardenregeUng toe te passen op hun 
werknemers. In par. 1.45.1 wordt ingegaan op de aard van deze verpUchting en op de vraag of 
met de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng wordt bewerksteUigd wat daarmee wordt beoogd (de 
tekst van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen in par. 1.45.2). 
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Enkele payroUbedrijven hebben in 2012 hun VPO-Udmaatschap beeindigd en ondernemings-
cao's afgesloten met weinig representatieve werknemersverenigingen. Deze payroUbedrijven 
gaan ervan uit dat zij automatisch gedispenseerd zijn van het toepassen van de ABU-CAO, ook 
als die algemeen verbindend wordt verklaard, omdat zij met zouden vallen onder de werkings
sfeer valt van de ABU-CAO. Bij de algemeen verbindend verklaring van de ABU-CAO voor een 
periode van twee jaar in September 2013 heeft de Minister van SZW enkele van deze payroUbe
drijven gedispenseerd van toepassing van de ABU-CAO. 

Definitie VPO van payrolling 

In art. 1.7 VPO-arbeidsvoorwaardenregehng wordt payroUing als volgt gedefinieerd: 

"de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefe-
ning van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om 
krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte — in beginsel langdurige — opdracht ar
beid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payroUovereenkomst komt tot stand 
na werving van de werknemer door de derde, met door de werkgever. De payrollonderneming 
vervult in redehjkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt. De payroUonderne-
ming is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te steUen van andere ondernemingen dan 
de onderneming van de derde, anders dan in geval van re-integratie wegens arbeidsongeschikt-
heid of wegvaUen van de opdracht bij de derde" 

De tekst van art. 7:690 BW is in de definitie verwerkt. In art. 8.1 VPO-arbeidsvoorwaardenre-
geUng is expUciet vermeld dat de payroUovereenkomst 'een bijzondere vorm van de arbeids
overeenkomst in de zin van artikel 7:690 BW' is. Het bijzondere bUjkt uit de toevoegingen in de 
definitie van payroUing. Zo komt de payroUovereenkomst tot stand na werving van de werkne
mer door de derde. De inlenende opdrachtgever (of feiteUjke werkgever) werft en selecteert dus 
de werknemer. Voorts mag het payrollbedrijf de werknemer niet aan andere opdrachtgevers ter 
beschikking steUen. Dit is pas mogeUjk in geval van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, of 
in geval de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst beeindigt. 

5.2.3 De payrollovereenkomst volgens de Min
ister van SZW 

In 2010 werden aan de Minister van SZW Kamervragen gesteld over payroUing. Gealarmeerd 
door een artikel van Zwemmer in het Tijdschrift voor Recht en Arbeid (J.P.H. Zwemmer, 'Waar-
om de payrollonderneming geen (uitzend)werkgever is', TRA 2009/2) vroeg het Kamerlid Vos 
(PvdA) aan de minister of hij ook van mening was dat payrolling een constructie was die uit
sluitend bedoeld was om het werkgeverschap te omzeilen, en dat payroUing niet kon worden 
opgevat als een vorm van uitzendarbeid. 

De rninister antwoordde (zie Aanhangsel Handelingen II2009/10, nr. 2006) dat aan de term 
payroUing 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 payroUorganisatie, en de onderneming waarin die werknemer feitehjk werkzaam is (zie de 
opsomming in par. 1.5.1). De mimster meende dat kon payroUing niet slechts bedoeld zijn om 
het werkgeverschap te omzeilen omdat, zoals de minister stelde, het payroUbedrijf de werkgever 
is en het payroUbedrijf dus de verpUchtingen moet nakomen die op de werkgever rusten. De 
mimster meende dat payroUconstructie onder het bereik van art. 7:690 BW kon worden gebracht 
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omdat 'naar de letter van de wet in het geheel niet als vereiste wordt gesteld dat er sprake is 
van een aUocatieve functie'. De minister constateerde dat op dat moment diverse uitspraken 
van kantonrechters inzake payroUing waren gedaan en dat de rechter er dan in de meeste geval-
len 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 kwaUficatie van een payroUovereenkomst 
het aan de rechter is om te beoordelen of een payroUovereenkomst kan worden gekwaUficeerd 
als een uitzendovereenkomst. De Minister van SZW herhaalde dit in zijn brief aan de Tweede 
Kamer van 30 mei 2011 (zie Aanhangsel Handelingen II2010/11, nr. 2713) naar aanleiding van 
Kamervragen van het KamerUd Hamer (PvdA) over de groei van payrolling. In deze brief deelde 
de Minister van SZW mee dat hij de Stichting van de Arbeid (STAR) zou vragen hoe wordt aan-
gekeken tegen de ontwUckeUng van payroUing, ook wanneer het gaat om de ontslagbescherming 
van de payroUwerknemer. Op 11 mei 2012 kwam de STAR met een (verdeeld) advies (zie par. 
1.5.2.6). 

5.2.4 De payrollovereenkomst volgens het UWV 

Het UWV gaat ervan uit dat bij payrolUng sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen het pay
roUbedrijf en de payroUwerknemer en heeft met ingang van 1 december 2009 een nieuw hfdst. 
16 toegevoegd ('PayroUing') aan de Beleidsregels ontslagtaak UWV (Besluit beleidsregels ont-
slagtaak 2010, Stcrt. 2010, 19010. Dit besluit is met ingang van 1 September 2012 vervangen 
door het Besluit beleidsregels ontslagtaak 2012, Stcrt. 2012,16614). Bij de beoordeling van een 
verzoek van de werkgever ex art. 6 BBA 1945 is het UWV gebonden aan het Ontslagbesluit van 
de Mimster van SZW en in de Beleidsregels ontslagtaak UWV heeft het UWV zijn beleid bij de 
beoordehng van een verzoek om een ontslagvergunning vastgelegd. In hfdst. 16 van de Beleids
regels ontslagtaak UWV is vastgelegd op welke wijze het UWV een verzoek van het payroU
bedrijf om een ontslagvergunning voor een payroUwerknemer beoordeelt (hierop wordt nader 
ingegaan in par. 1.40.4). In de beleidsregels deelt het UWV mee dat in de praktijk verschiUende 
vormen van payrolling voorkomen, maar dat men ervoor heeft gekozen bij de invulUng van het 
begrip payroUing aan te sluiten bij de omschrijving van payroUing zoals die thans is opgenomen 
in art. 1.7 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng. Daarmee hjkt ook het UWV ervan uit te gaan dat 
bij payrolUng sprake is van een variant van de uitzendovereenkomst. 

De in hfdst. 16 opgenomen beleidsregels bij het ontslag van payrollwerknemers zijn sinds 
2012 in toenemende mate onderwerp van debat geworden omdat payroUwerknemers op ba
sis hiervan een veel ongunstiger positie bij ontslag hebben dan werknemers met een reguUere 
arbeidsovereenkomst met de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin zij de arbeid 
verrichten. Op grond van deze beleidsregels verkeert de payroUwerknemer voor de toepassing 
van het Ontslagbesluit in een positie die vergelijkbaar is met die van een uitzendkracht. Bij 
payroUing is echter geen sprake van (tijdeUjke) uitzending door een uitzendbureau met een al
locatiefunctie, maar van een contractueel alternatief voor de reguUere arbeidsovereenkomst met 
de eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer de arbeid verricht. Zonder 
dat de aard van de werkzaamheden van de payroUwerknemer dit rechtvaardigt, zou dan met 
deze beleidsregels afbreuk worden gedaan aan de ontslagbescherming van de werknemer die op 
basis van een payroUconstructie 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 payrolUng 
zuUen worden geschrapt (zie hierover nader par. 1.40.4.5). 
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Omschrijving driehoeksverhouding in Beleidsregels UWV 
In de Beleidsregels ontslagtaak van het UWV wordt de bijzondere contractuele relatie tussen 
de formele werkgever, de werknemer en de opdrachtgever bij payrolUng als volgt omschreven: 

"De formele werkgever sluit wefiswaar een payroU(arbeids)overeenkomst met de werknemer 
maar heeft geen zeggenschap over de werknemer. De zeggenschap Ugt op basis van het con
tract tussen de formele werkgever en de opdrachtgever bij de opdrachtgever. Deze heeft zelf de 
werknemer geworven en geselecteerd en vervult het materieie werkgeverschap. De band tussen 
de formele werkgever en de werknemer is een beperkte en bestaat vooral uit de verpUchting tot 
betaling van het loon. Toch is de formele werkgever de juridische werkgever. Dit heeft tot gevolg 
dat, als de opdrachtgever de relatie met een payrollmedewerker wil beeindigen en om die re-
den de opdracht voor de betreffende werknemer beeindigt, het payroUbedrijf (zijnde de formele 
werkgever) eventueel een ontslagaanvraag zal moeten indienen." 

Vervolgens wordt aangegeven hoe het er bij die aanvraag van de ontslagvergunning aan toe 
moet gaan. 

5.2.5 Opvattingen in de literatuur over de aard 
van de payrollovereenkomst 

De VPO, de Minister van SZW en het UWV gaan er dus van uit dat bij payrolUng in de thans 
meest gebruikeUjke vorm altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen het payroUbedrijf 
en de werknemer. Dit uitgangspunt wordt niet door iedereen gedeeld. Zwemmer constateert 
in zijn dissertatie (J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap (diss. Amsterdam UvA), 
Deventer: Kluwer 2012, par. 4.12.1) aan de hand van de in par. 1.5.2.1 aangehaalde wetsgeschie-
denis dat bij payrolling geen sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 
BW omdat het payroUbedrijf geen aUocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt (Zie ook: J.P.H. 
Zwemmer, 'Waarom de payroUonderneming geen (uitzendjwerkgever is', TRA 2009/2, p. 5-11 
en J.P.H. Zwemmer, 'De payroUonderneming, de inlener en het werkgeverschap in de (lagere) 
jurisprudentie', TAP 2010/1, p. 19-23). 

Deze allocatiefunctie van de uitzendwerkgever, die inhoudt dat het beroep of bedrijf van de 
(uitzendjwerkgever moet bestaan uit het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod 
van (tijdeUjke) arbeid, maakt echter geen deel uit van de redactie van art. 7:690 BW. Hoewel 
payrolUng naar de letter van de wet past binnen de in dit artikel opgenomen definitie, volgt naar 
mening van Zwemmer uit de eenduidige wijze waarop in de wetsgeschiedenis werd toegeUcht 
wat de aanleiding was voor de regeling van de uitzendovereenkomst en welk toepassingsbereik 
met deze regehng werd beoogd, dat de werknemer in het kader van een door de werkgever op 
de arbeidsmarkt vervulde aUocatiefunctie ter beschikking moet zijn gesteld aan de opdrachtge
ver. Op basis van de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis van art. 7:690 BW dient volgens 
Zwemmer de aUocatiefunctie te worden 'gelezen' in de definitie van art. 7:690 BW. Wefiswaar 
werd tijdens de parlementaire behandeUng meegedeeld dat met de regeling van de uitzendover
eenkomst een ruimer toepassingsbereik werd beoogd dan de op dat moment — eind jaren ne-
gentig van de vorige eeuw — in de praktijk voorkomende uitzendrelatie; ook bij de kwaUficatie 
van andere arbeidsrechteUjke driehoeksverhoudingen als uitzendovereenkomst in de zin van art. 
7:690 BW is, zo benadrukte de regering tijdens de parlementaire behandeUng van dit artikel, 
van doorslaggevend belang dat de werkgever een aUocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt 
(zie par. 1.5.2.1). Om deze reden werd in art. 7:691 Ud 6 BW intra-concern detachering als 
uitzendovereenkomst uitgesloten van toepassing van de bijzondere regels van de uitzendover
eenkomst in art. 7:691 BW (Kamerstukken II1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 en p. 34). De vraag 
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is dan of intra-concern detachering, hoewel als uitzendovereenkomst expUciet uitgesloten van 
de bijzondere regels van de uitzendovereenkomst in art. 7:691 BW, wel onder de definitie van 
art. 7:690 BW valt. Zwemmer acht een bevestigend antwoord op deze vraag op basis van de 
wetsgeschiedenis niet aannemeUjk. Hij wijst er daarbij op dat met de bijzondere regeUng van 
de uitzendovereenkomst waarvoor de definitie van art. 7:690 BW als toegangspoort fungeert, 
niet werd beoogd in een moeite door ook arbeidsrechteUjke driehoeksverhoudingen waarbij de 
terbeschikkingsteUing van werknemers niet plaatsvindt in het kader van een aUocatiefunctie van 
de werkgever van een juridische basis te voorzien. Daardoor zou niet aUeen payrolUng, maar 
ook intra-concern detachering (door een personeels-BV) niet vaUen onder de definitie van art. 
7:690 BW). Dat intra-concern detachering in art. 7:691 Ud 6 BW expUciet werd uitgesloten van 
de toepassing van art. 7:691 BW, verklaart Zwemmer aan de hand van de omstandigheid dat 
dit eind jaren negentig van de vorige eeuw ook al een gangbare praktijk was (J.P.H. Zwemmer, 
Pluraliteit van werkgeverschap, 2012, par. 4.12.1 en 6.7.1). 

Payrollbedrijf werkgever in de zin van artikel. 7:610 BW? 

De vraag is of het payrollbedrijf dan kan worden aangemerkt als de werkgever van de werkne
mer ex art. 7:610 Ud 1 BW. Volgens Zwemmer zou bij de kwaUficatie van de werkgever ex art. 
7:610 Ud 1 BW bij de thans meest gebruikeUjke vorm van payrolUng door de payroUovereen
komst moeten worden 'heengekeken' omdat het payrollbedrijf geen zelfstandige en inhoude-
hjke rol speelt bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst en deze dan in 
werkelijkheid niet beoogd kan zijn door partijen (vgl. HR 14 november 1997, NJ1998/149, JAR 
1997/263 (Groen/Schoevers)). Zwemmer wijst erop dat bij de kwaUficatie van de werkgever ex 
art. 7:610 Ud 1 BW geen doorslaggevende betekenis toekomst aan de door het payrollbedrijf met 
de werknemer gesloten schrifteUjke 'arbeidsovereenkomst'. Hij wijst daarbij onder meer op de 
overwegingen van de Hoge Raad van 10 oktober 2003, NJ 2007/446 (Van der Male/Den Hoedt) 
waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook wanneer partijen de rechtsverhouding als arbeidsover
eenkomst betitelen, de wijze waarop zij hieraan feiteUjk uitvoering hebben gegeven, moet cor-
responderen met deze contractuele afspraken wil sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dat 
zou eveneens aan de orde kunnen zijn in de situatie waarin de werknemer een schrifteUjke 'ar
beidsovereenkomst' sluit met een ander dan degene bij wie hij de arbeid gaat verrichten. 

Als uit de wijze waarop deze 'arbeidsovereenkomst' tot stand is gekomen en waarop daaraan 
vervolgens uitvoering is gegeven bUjkt dat niet een arbeidsovereenkomst met die contractuele 
werkgever werd beoogd, maar met degene bij wie de werknemer de arbeid ging verrichten, dan 
is geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen met die contractuele werkgever. Zwemmer wijst 
erop dat bij de thans gebruikeUjke vorm van payrolling uit de wijze waarop de 'arbeidsovereen
komst' met het payroUbedrijf tot stand komt en uit de wijze waarop daar vervolgens uitvoering 
is gegeven, volgt dat sprake is van een situatie waarin de feiteUjke verhoudingen van meet af 
aan al niet spoorden met de kwaUficatie op papier. Dan kan de omstandigheid dat de werknemer 
zich schrifteUjk in een 'arbeidsovereenkomst' verbond met het payroUbedrijf en niet met de 
opdrachtgever geen beletsel vormen voor het oordeel dat een arbeidsovereenkomst bestaat met 
de opdrachtgever. Hier is geen sprake van een situatie als aan de orde in het arrest ABNAMRO/ 
Malhi (HR 5 april 2002, NJ 2003/124), waarin een uitzendwerknemer bepleitte dat na langdu-
rige tewerkstelling bij dezelfde inlener, de relatie met de inlener moest worden aangemerkt als 
een arbeidsovereenkomst. Naar het oordeel van de Hoge Raad verzet de rechtszekerheid zich 
tegen eeri dergeUjke geruisloze vervanging op een niet aanwijsbaar tijdstip van de overeengeko
men uitzendovereenkomst door een arbeidsovereenkomst met de inlener (zie J.P.H. Zwemmer, 
Pluraliteit van werkgeverschap 2012, p. 28/29 en 140). Als de papieren constructie echter van 
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meet af aan niet met de feiteUjke uitvoering correspondeert, wordt hier bij de toepassing van art. 
7:610 Ud 1 BW doorheen gekeken. Noch de omstandigheid dat de werknemer en de opdracht
gever zich niet in een schrifteUjke arbeidsovereenkomst met elkaar hebben verbonden, noch de 
omstandigheid dat de werknemer in een dergeUjke situatie wel een schriftehjke 'arbeidsover
eenkomst' sloot met een derde (de contractuele werkgever), staat hieraan in de weg (zie HR 13 
juU 2007, NJ 2007/449 STR/PGGM en recenteUjk nog Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 
2013, ECLI:GHARL:2013:8304, JAR 2014/12, m.nt. E. Cremers-Hartman). In het arrest STR/ 
PGGM oordeelde de Hoge Raad dat een arbeidsovereenkomst bestond met de opdrachtgever 
(feiteUjke werkgever) in een situatie waarin een manager de arbeid verrichtte op basis van een 
opdrachtovereenkomst tussen zijn management-B.V. en de onderneming waarvoor hij de arbeid 
verrichtte omdat de papieren constructie van meet af aan met spoorde met de feiteUjke uitvoe
ring. Dat de manager en STR zich niet contractueel met elkaar hadden verbonden 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 overeenstem
ming is met hetgeen zij werkehjk bedoelden af te spreken. In zo'n geval is niet de schrifteUjke 
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 Ud 1 BW van dwingend recht is. Om die definitie kunnen partijen niet zomaar heen wan-
delen." 

Zwemmer betoogt dat op de voet van deze jurisprudence bij de thans gebruikeUjke vorm van 
payrolUng de feiteUjke relatie tussen de payroUwerknemer en de opdrachtgever van meet af 
aan moet worden gekwaUficeerd als een arbeidsovereenkomst. Dan zou niet het payroUbedrijf, 
maar de opdrachtgever moeten worden aangemerkt als de werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW. Dit 
omdat de wens van de opdrachtgever om het juridische en administratieve werkgeverschap uit 
handen te geven aan het payroUbedrijf en een flexibelere arbeidsrelatie te bewerksteUigen met 
de werknemer onvoldoende zelfstandige en inhoudeUjke betekenis geeft aan het werkgeverschap 
van het payroUbedrijf om dit te kunnen aanmerken als werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW. De 
door de werknemer met het payroUbedrijf gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomst moet dan 
volgens Zwemmer worden aangemerkt als een overeenkomst sui generis. De payroUwerknemer 
zou dan, nadat de opdrachtgever is gekwaUficeerd als de werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW, op 
basis van de in deze overeenkomst met het payroUbedrijf gemaakte contractuele afspraken ook 
bij het payroUbedrijf nakoming kunnen bUjven vorderen van uit de arbeidsovereenkomst voort
vloeiende verpUchtingen (J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap 2012, p. 147. zo ook 
Ktr. Almelo 13 mei 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA1178, JAR 2013/144 en Ktr. Amsterdam 
3 September 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6063, JAR 2013/252). PayroUbedrijven zouden 
volgens Zwemmer betekenis en inhoud aan het werkgeverschap kunnen geven — en daarmee 
gekwaUficeerd kunnen worden als werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW — "door zorg te dragen 
voor, en knowhow te creeren op het gebied van, onder meer de (tussentijdse) schoUng van de 
payroUwerknemer, de herplaatsing en, in geval van arbeidsongeschiktheid, de re-integratie van 
de payroUwerknemer" (J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, 2012, p. 347). 

Hoogeveen is eveneens van mening dat een werknemer die via een payroUconstructie wordt 
ingeleend, bij de rechter met succes staande kan houden dat hij een arbeidsovereenkomst met 
de opdrachtgever (feiteUjke werkgever) heeft gesloten (E.M. Hoogeveen, 'De inlener en het 
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werkgeverschap', ArA 2007/3, p. 25/26). Ook Hoogeveen leidt uit de wetsgeschiedenis van art. 
7:690 BW af dat sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin van dit artikel, als de uit
zendwerkgever een aUocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Anders dan Zwemmer meent 
Hoogeveen echter, hoe "onwenseUjk" zij dit zelf ook vindt, dat bij payroUing sprake is van 
uitzending in de zin van art. 7:690 BW omdat "de payroUonderneming nu eenmaal aan de wet-
teUjke definitie van de uitzendovereenkomst voldoet" (E.M. Hoogeveen, 'PayroUing: uitholUng 
werknemersbescherming of gat in de markt?'', ArbeidsRecht 2012/6). Zij pleit om die reden voor 
een aanpassing van art. 7:690 BW in die zin dat de allocatiefunctie als constitutief vereiste wordt 
toegevoegd aan art. 7:690 BW. 

Of: payrollbedrijf toch werkgever in de zin van artikel 7:690 BW? 

Anders dan Zwemmer en Hoogeveen meent Van Houte dat in de wetsgeschiedenis steun is te 
vinden voor de opvatting dat payroUing onder de reikwijdte van art. 7:690 BW valt ondanks dat 
payroUbedrijven geen aUocatiefunctie vervullen op de arbeidsmarkt (Y.A.E. van Houte, 'Uit
zending en payroUing: overeenkomst en verschil', ArbeidsRecht 2011/36). Zij ontleent deze 
steun aan de (hiervoor ook aangehaalde) mededeling van de regering dat met de regeling van 
de uitzendovereenkomst een ruimer toepassingsbereik werd beoogd dan de op dat moment in 
de praktijk voorkomende uitzendrelatie. Volgens Van Houte heeft het vereiste van de aUocatie
functie uitsluitend betrekking op de toepassing van het in art. 7:691 BW opgenomen verUchte 
arbeidsrechteUjke regime bij uitzending. 

Zo ook Verburg (L.G. Verburg, 'PayroUing: over duiding en verbinding', AA december 2013, 
p. 911/912). Verburg betoogt dat de in de wetsgeschiedenis in verband met art. 7:690 BW be-
doelde aUocatiefunctie achterhaald is door de werkeUjkheid van nu en thans ook zonder werving 
en selectie sprake zou kunnen zijn van allocatie. Ten aanzien van de kwaUficatie van payrolUng 
als uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW wijst Verburg op intra-concern detachering. 
Volgens Verburg is bij intra-concern detachering sprake van een uitzendovereenkomst in de zin 
van art. 7:690 BW. Hij meent dat payroUing als concept zoveel Ujkt op intra-concern detache
ring, dat een redeUjke wetstoepassing dan meebrengt dat voor payroUing moet gelden wat (naar 
zijn mening) voor intra-concern detachering geldt. 

Als payrolUng niet te kwaUficeren is als uitzending ex art. 7:690 BW, kan volgens Verburg niet 
zomaar worden geoordeeld dat tussen de opdrachtgever en de payroUwerknemer een arbeids
overeenkomst bestaat. Onder verwijzing naar onder andere het hiervoor aangehaalde arrest ABN 
AMRO/Malhi (HR 5 april 2002, NJ 2003/124) betoogt Verburg dat dan eerst moet worden vast
gesteld of de opdrachtgever en de payroUwerknemer een overeenkomst zijn aangegaan voordat 
kan worden toegekomen aan de vraag of deze overeenkomst kan worden gekwaUficeerd als een 
arbeidsovereenkomst. Bij payroUing wordt volgens Verburg niet toegekomen aan de kwaUfica-
tievraag omdat de payroUwerknemer geen (arbeids)contract sluit met de opdrachtgever maar 
met het payroUbedrijf (zo ook M.W. A.M. van Kempen, 'Over de zoektocht naar een eenduidige 
benadering van de rechtsbescherming van de payroUwerknemer', TAP 2013/6). Verburg gaat er 
daarbij aan voorbij dat bij payrolUng - , anders dan aan de orde was in het arrest ABNAMRO/ 
Malhi -, bUjkens de wijze waarop de payrollovereenkomst tot stand komt en daaraan vervolgens 
uitvoering wordt gegeven, in werkeUjkheid van meet af aan een arbeidsovereenkomst met de op
drachtgever wordt beoogd. De payroUconstructie wordt opgezet omdat de eigenaar of exploitant 
van de onderneming waarin de werknemer de arbeid gaat verrichten het juridische en adminis
tratieve werkgeverschap uit handen wil geven aan een payroUbedrijf. 

Bij payroUing is dus met de vraag wanneer gedurende de Iooptijd van de overeenkomst de 
opdrachtgever het payroUbedrijf als werkgever is gaan vervangen (en hij zich als zodanig met 
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de werknemer heeft verbonden). Als de wijze waarop partijen overeenkomst schrifteUjk heb
ben ingericht van meet af aan niet correspondeert met de werkehjke bedoeUngen van partijen 
(bUjkens de wijze waarop hieraan feiteUjk uitvoering is gegeven), dan hebben deze schrifteUjke 
afspraken geen betekenis bij de kwaUficatie van de arbeidsovereenkomst (zie HR 13 juU 2007, 
NJ 2007/449 en ook de hiervoor aangehaalde conclusie van A-G Timmerman bij dit arrest). De 
definitie van de arbeidsovereenkomst in art. 7:610 Ud 1 BW is dwingend recht. Daarmee heeft de 
wetgever uitdrukkeUjk beoogd het bestaan van een arbeidsovereenkomst met te laten afhangen 
van het antwoord op de vraag of zij zich in dat kader contractueel met elkaar hebben verbonden. 
De contractsvrijheid van partijen werd ingeperkt in verband met de zwakkere (onderhandeUngs) 
positie van de werknemer tegenover de werkgever. De door partijen gemaakte contractuele af
spraken waarin het payroUbedrijf als werkgever wordt aangemerkt hebben slechts dan betekenis 
bij de toepassing van art. 7:610 Ud 1 BW als het payroUbedrijf een zelfstandige en inhoudeUjke 
rol bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat, zoals Verburg betoogt, 
het payroUbedrijf fungeert als vangnet voor werkgeversrisico's (bij ziekte en ontslag) en de 
payroUconstructie zou bevorderen dat personeel op basis van een arbeidsovereenkomst aan de 
slag kan en hiermee zou worden voorkomen dat (kleine) bedrijven 'hun heil zoeken in varianten 
op het thema van de zzp'er' vomit geen (arbeidsrechteUjk) argument om het payrollbedrijf als 
werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW te kwaUficeren (vgl. ook Hof Arnhem-Leeuwarden 5 novem-
ber 2013, ECLI:GHARL:2013:8304, JAR 2014/12, m.nt. E.Cremers-Hartman). 

5.2.6 Verdeelde visie STAR op de ontwikkeling 
van payrolling 

Op 11 mei 2012 kwam de STAR met een verdeeld advies over de ontwikkeUng van payroUing, 
mede in het Ucht 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 payrolUng 
een vorm van dienstverlening is die belangrijk is voor een goed functionerende flexibele arbeids
markt. De werkgevers menen dat payroUing bijdraagt aan de groei en de concurrentiekracht van 
de Nederlandse arbeidsmarkt, aan een lage werkloosheid en aan voldoende dynamiek op de ar
beidsmarkt en beschouwen payroUing 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 payrolUng worden gekwaUfi
ceerd als een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW waarbij het payroUbedrijf fungeert als de 
juridische werkgever van de payroUwerknemer. Zij menen dat er geen noemenswaardige proble-
men zijn met payroUing zolang de afspraken tussen het payroUbedrijf, de inlener en de werkne
mer voor aUe partijen duideUjk zijn. Dat de enkele opzegging van de payroUovereenkomst door 
de opdrachtgever als een bedrijfseconomische reden voor ontslag wordt beschouwd door het 
UWV, shut volgens de werkgevers aan bij het bijzondere karakter van de payrollovereenkomst 
als arbeidsrechteUjke driehoeksverhouding waarbij de payroUwerknemer exclusief ter beschik
king wordt gesteld aan een opdrachtgever. 

Van de kant van de werknemersorganisaties werd in het STAR-advies meegedeeld dat zij grote 
en fundamentele problemen hebben met payroUing omdat dit naar hun mening leidt tot een 
niet te rechtvaardigen ongeUjke behandeUng — tijdens het dienstverband en bij het einde van 
het dienstverband — tussen gepayroUde werknemers en werknemers die rechtstreeks in dienst 
zijn van een inlener/opdrachtgever. Zij merken de meeste vormen van payroUing 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-
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en ontslagrecht vergaand wordt uitgehold en dat werkgevers in toenemende mate hun toevlucht 
zuUen nemen tot dit soort constructies om (zorg)verpUchtingen ten opzichte van werknemers 
te omzeUen. Ten aanzien van de juridische kwaUficatie van payroUing wijzen de werknemers
organisaties erop dat de bijzondere positie van de uitzendrelatie vanwege de aUocatieve 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 payroUing deze functies niet heeft, kan de payroUovereenkomst naar de mening van de 
werknemersorganisaties niet worden gekwaUficeerd als een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 
BW. Zij steUen 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 aUocatiefunctie ter beschikking stelt. Tevens 
menen de werknemersorganisaties dat de bijzondere regels van het UWV voor het ontslag van 
payroUwerknemers moeten worden geschrapt en de opdrachtgever en niet het payroUbedrijf 
moet worden gekwaUficeerd als de juridische werkgever van de werknemer wanneer sprake is 
van een exclusieve relatie tussen de opdrachtgever en de payroUwerknemer. 

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 constateren de vakbonden, werkgevers en het ka-
binet 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 
payroUing moet worden 'ingepast (...) in de bestaande arbeidsrechteUjke ordening, zodat geheel 
transparant is of en zo ja onder welke voorwaarden deze arbeidscontracten kunnen worden aan
geboden' (zie hierover nader par. 1.5.2.7). Sinds September 2013 praten sociale partners in de 
STAR wederom over het inpassen van payrolUng in de bestaande arbeidsrechteUjke ordening. 
De kans dat dit nu wel tot een unaniem advies leidt, Ujkt klein wanneer de payroUbranche vast 
bUjft houden aan het huidige bedrijfsmodel. 

5.2.7 
Jurisprudentie over de aard van de pay
rollovereenkomst 

Inmiddels hebben verschiUende lagere rechters geoordeeld in procedures waarin de werknemer 
werkzaam was op basis van een payroUovereenkomst. In de eerste uitspraken ging het om situ-
aties waarin de opdrachtgever in betalingsnood verkeerde en de payroUwerknemer het payroU
bedrijf aansprak op verpUchtingen 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 nadeUge consequenties die voor de werknemer waren verbonden aan 
het hebben van een arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf (Ktr. Amsterdam 7 juU 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 payrol-
lwerknemer een arbeidsovereenkomst had met het payroUbedrijf en niet met de opdrachtgever. 
Wel redeneerden de rechters in vrijwel aUe uitspraken toe naar een oordeel ten gunste van de 
payroUwerknemer zodat de payroUconstructie niet tot nadeUge gevolgen leidde voor de payrol-
lwerknemer. Dit laatste was alleen niet het geval in de uitspraak van de kantonrechter te Sneek 
van 19 januari 2011 (JAR 2011/81, m.nt. Zwemmer) en in hoger beroep van het Hof Leeuwarden 
van 3 april 2012 (JAR 2012/133). 

In deze laatste procedure beriep de werknemer zich op de kenneUjke onredeUjkheid van de 
opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door het payroUbedrijf nadat de opdrachtgever de pay
rollovereenkomst van de werknemer had beeindigd. De kantonrechter en het hof oordeelden dat 
de enkele opzegging van de payroUovereenkomst door de opdrachtgever voor het payroUbedrijf 
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een bedrijfseconomische grond vormde voor het ontslag van de payroUwerknemer. Bij de beoor-
deling van de kenneUjke onredeUjkheid van dat ontslag in de zin van art. 7:681 BW was naar het 
oordeel van de kantonrechter en het hof niet relevant of de opdrachtgever daarvoor een gegronde 
reden had. De kantonrechter en het hof beoordelen het ontslag als niet kenneUjk onredeUjk op 
grond van het gevolgencriterium in verband met de beperkte herplaatsingsmogeUjkheden die een 
payroUbedrijf nu eenmaal heeft. Ondanks dat het payrollbedrijf slechts als juridisch werkgever 
van de werknemer fungeert, werd in dit geval dus bij de beoordeUng van de kennehjke onrede
Ujkheid van het ontslag van de payroUwerknemer uitsluitend gekeken naar wat het payroUbedrijf 
als werkgever heeft nagelaten en had kunnen doen na de opzegging van de payroUovereenkomst 
(zie hierover ook par. 1.40.3). 

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 payroll werknemer op het bestaan van een arbeids
overeenkomst met de opdrachtgever. In deze procedure oordeelde de kantonrechter te Groningen 
in eerste aanleg dat een arbeidsovereenkomst bestond tussen de payroUwerknemer en de op
drachtgever omdat hun relatie de elementen arbeid, loon en gezag, uit de definitie van art. 7:610 
Ud 1 BW bevatte. De opdrachtgever had zich op het standpunt gesteld dat zijn relatie met de 
payroUwerknemer niet als een arbeidsovereenkomst kon worden aangemerkt omdat sprake was 
van payroUing en de payroUwerknemer met met de opdrachtgever, maar met het payroUbedrijf 
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 de pay
roUwerknemer en de opdrachtgever, omdat de payroUwerknemer de arbeid verrichtte onder het 
gezag van de opdrachtgever en ook aan het loonelement was voldaan. De enkele omstandigheid 
dat de loonbetaUng 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 payroUwerknemer een contract had gesloten met het payroUbedrijf genoeg 
om een arbeidsovereenkomst aan te nemen tussen de payroUwerknemer en het payroUbedrijf. 
Daaruit bleek naar het oordeel van het hof dat de payroUwerknemer had beoogd een arbeidsover
eenkomst aan te gaan met het payroUbedrijf nu hij op basis van dat contract had kunnen weten 
welke rol het payroUbedrijf zichzelf had toegedacht en hoe aan die rol uitvoering zou worden 
gegeven. Of sprake zou kunnen zijn van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW Uet het hof 
onbesproken. Het hof gaat in zijn oordeel geheel voorbij aan de werkeUjke bedoelingen van 
partijen en kijkt uitsluitend naar de door partijen gemaakte schrifteUjke afspraken, terwijl deze 
afspraken op grond van de in par. 1.5.2.5 genoemde 'kwaUficatie-arresten' van de Hoge Raad 
(HR 14 november 1997, NJ 1998/149) Groen/Schoevers, HR 10 oktober 2003, NJ 2007/446 Van 
der Male/Den Hoedt en HR 13 juU 2007, NJ 2007/449 STR/PGGM aUeen dan een rol spelen bij 
de kwaUficatie van de arbeidsovereenkomst wanneer zij corresponderen met de wijze waarop 
partijen feiteUjk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. 

Ook de kantonrechter te Leeuwarden achtte in zijn uitspraak van 12 oktober 2012 (JAR 2012/284 
m.nt. Zwemmer) het bestaan van een schrifteUjke arbeidsovereenkomst van groot belang bij de 
beantwoording van de vraag of sprake was van arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf. 
In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat een payroUwerknemer in dienst was gebleven bij 
de opdrachtgever hoewel de opdrachtgever in 2006 zijn hele personeelsbestand had overge-
dragen aan een payroUbedrijf. De kantonrechter overwoog dat bij payroUing 'het formele en 
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het materieie werkgeverschap uit elkaar worden getrokken' en het payroUbedrijf weUswaar op 
papier de werkgever is, maar de opdrachtgever het werkgeversgezag blijft uitoefenen. Gelet op 
de verstrekkende arbeidsrechteUjke consequenties van zijn indiensttreding bij het payroUbedrijf 
diende de opdrachtgever de werknemer naar het oordeel van de kantonrechter niet aUeen vol
ledig te informeren over de gevolgen hiervan, maar diende aan deze wisseling van werkgever 
ook een duideUjke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer ten grondslag te Uggen. 
Omdat de werknemer nooit een schrifteUjke arbeidsovereenkomst had gesloten met het payroU
bedrijf, kon naar het oordeel van de kantonrechter niet worden aangenomen dat de werknemer 
op enig moment in dienst was getreden bij het payroUbedrijf. Daar deed naar het oordeel van 
de kantonrechter niet aan af dat de werknemer vanaf 2006 loonbetaUngen van het payroUbedrijf 
accepteerde en zijn ziekte- en vakantiedagen doorgaf aan het payrollbedrijf. De uitspraak van de 
kantonrechter Ujkt onderwerp van gesprek te zijn geweest in het overleg tussen sociale partners 
dat leidde tot het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. 

Als hiervoor gesteld constateren sociale partners en het kabinet in het Sociaal Akkoord dat 
zich rond het uitbesteden of doorbesteden van werkgeverschap in toenemende mate vraagstuk-
ken voordoen die dringend om een oplossing vragen. '(Nieuwe) vormen van flexibiUteit zoals 
opdracht van overeenkomst (ovo), payrolUng, contracting en doorlenen dienen ingepast te wor
den in de bestaande arbeidsrechteUjke ordening zodat geheel transparant is of, en zo ja onder 
welke voorwaarden, deze arbeidscontracten kunnen worden aangeboden', aldus sociale partners 
en het kabinet. Los van de vragen die met name aan vakbondszijde bestaan met betrekking tot 
'de legitimiteit van deze producten op de arbeidsmarkt in relatie tot de gebrekkige rechtsbescher
ming van de betrokken werknemers', achten sociale partners en het kabinet het in het belang van 
de betrokken werknemers maar ook van de inhurende en uitlenende bedrijven om bij payrol
ling 'voUedige helderheid en transparantie te hebben ten aanzien van de essentiele elementen 
van de arbeidsrelatie, en met name wie de werkgever is van de gepayroUde werknemer.' In dit 
verband is in het Sociaal Akkoord voorgesteld 'in het B W de verpUchting van een schrifteUjke 
arbeidsovereenkomst op te nemen voor situaties van payroUing, waarbij de overeenkomst de es-
sentiaUa van de arbeidsovereenkomst dient te bevatten. Het niet verstrekken van een schrifteUjke 
overeenkomst behoort tot gevolg te hebben dat een arbeidsovereenkomst met de inlener wordt 
aangenomen, in plaats van met het payroUbedrijf.' 

Hoewel sociale partners en het kabinet bevestigen dat het antwoord op de vraag of sprake is 
van een arbeidsovereenkomst, afhangt van het voldoen aan de dwingendrechteUjke definitie van 
art. 7:610 Ud 1 BW, zou in deze situatie de kwaUficatie van de arbeidsovereenkomst - althans de 
werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW - toch gaan afhangen van een formeel aspect (in de vorm van 
een schrifteUjke overeenkomst). Zwemmer acht dit niet verenigbaar met de dwingendrechteUjke 
definitie van art. 7:610 Ud 1 BW en het systeem van Titel 10 Boek 7 BW. om het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf mede te laten afhangen van een door het payrollbe
drijf met de werknemer gesloten schrifteUjke arbeidsovereenkomst (J.P.H. Zwemmer, 'Payrol
Ung: wie is de werkgever en welke verpUchtingen hebben het payroUbedrijf en de opdrachtgever 
jegens de werknemer?', Verkeersrecht 2013/68). Hij wijst er daarbij op dat wanneer het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst tussen partijen zou afhangen van een door hen gesloten schrifte
Ujke overeenkomst, de werknemer voor de keuze zou kunnen worden gesteld afstand te doen 
van arbeidsrechteUjke bescherming in het kader van het verkrijgen van de baan. Met de dwin
gendrechteUjke definitie van art. 7:610 Ud 1 BW wordt nu juist wordt beoogd dit te voorkomen. 

Zwemmer herhaalt daarom het door hem in zijn dissertatie ingenomen standpunt dat ook 
wanneer de werknemer een schrifteUjke arbeidsovereenkomst sloot met het payroUbedrijf, door 
de payroUconstructie moet worden heengekeken bij de kwaUficatie van de arbeidsovereenkomst 
(en de werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW) als het payrollbedrijf geen zelfstandige en inhoudeUjke 
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rol speelde bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst en deze dus in 
werkeUjkheid niet kan zijn beoogd door de werknemer en het payrollbedrijf (zie par. 1.5.2.5). In 
een uitspraak van 21 maart 2013 (JAR 2013/95 m.nt. Hoogeveen) oordeelde de kantonrechter te 
Enschede in Ujn met dit standpunt. De kantonrechter overweegt aUereerst dat payroUing niet kan 
worden gekwaUficeerd als een uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW, omdat het pay
roUbedrijf geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt. Daardoor kan het payroUbedrijf niet 
op de voet van art. 7:690 BW worden gekwaUficeerd als de werkgever van de payroUwerknemer. 
Omdat geen sprake is van een uitzendovereenkomst, moet dan naar het oordeel van de kanton
rechter aan de hand van art. 7:610 Ud 1 BW worden beoordeeld of een arbeidsovereenkomst 
bestaat tussen het payroUbedrijf en de payroUwerknemer. Daarbij overweegt de kantonrechter, 
onder verwijzing naar de arresten Van der Male/Den Hoedt (HR 10 oktober 2003, iV7 2007/446) 
en STR/PGGM (HR 13 juU 2007, NJ 2007/449) dat de vraag of een overeenkomst kan worden 
geduid als arbeidsovereenkomst, niet ter vrije beoordeling staat van partijen, maar hierbij geke
ken moet worden naar hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en 
de feiteUjke invuUing die partijen daar vervolgens aan hebben gegeven. Uit de feiteUjke invuUing 
die het payroUbedrijf en de payroUwerknemer 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 Ud 1 BW tot stand is gekomen. De op
drachtgever wierf en selecteerde de werknemer en had vervolgens een payroUbedrijf aangezocht 
om als juridische werkgever van de werknemer te gaan fungeren. Hoewel het payroUbedrijf 
daarop een als 'arbeidsovereenkomst' aangeduide overeenkomst had gesloten met de payrol-
lwerknemer, speelde het payroUbedrijf geen zelfstandige en inhoudehjke rol bij de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst. FeiteUjk, zo overweegt de kantonrechter, kwam de payroUover
eenkomst er uitsluitend op neer dat de payroUwerknemer op de loonUjst van een andere rechts
persoon - het payroUbedrijf - dan de 'echte' werkgever - de opdrachtgever - werd geplaatst. 

Na deze uitspraak van de kantonrechter te Enschede is nog drie maal geoordeeld dat bij pay
rolUng geen sprake is van uitzending in de zin van art. 7:690 BW of een van een arbeidsovereen
komst ex art. 7:610 Ud 1 BW tussen de payroUwerknemer en het payroUbedrijf. Op 13 mei 2013 
oordeelde de kantonrechter te Almelo (JAR 2013/144) dat een arbeidsovereenkomst bestond 
tussen de payroUwerknemer en de opdrachtgever. De door de werknemer met het payroUbedrijf 
gesloten schrifteUjke arbeidsovereenkomst merkte de kantonrechter aan als een overeenkomst 
sui generis (zie hierover nader par. 1.5.2.5). Op grond van deze overeenkomst sui generis was het 
payroUbedrijf - naast de door de kantonrechter als werkgever gekwaUficeerde opdrachtgever -
verpUcht het loon door te betalen aan de payroUwerknemer. Niets staat er aan in de weg dat een 
derde een betalingsverpUchting jegens een werknemer op zich neemt, aldus de kantonrechter. 
Op 26 juni 2013 (JAR 2013/193) oordeelde de Rechtbank 's-Gravenhage dat art. 7:610 Ud 1 BW 
zich er niet tegen verzet dat het payroUbedrijf een arbeidscontract sluit met de werknemer en 
uit dien hoofde het salaris betaalt aan de werknemer. De opdrachtgever bleef echter de werkge
ver ex art. 7:610 Ud 1 BW. Dit omdat de payroUconstructie in deze zaak naar het oordeel van 
de rechtbank 'geen zelfstandige en inhoudehjke juridische betekenis (gaf) aan het werkgever
schap van de payroUonderneming.' In de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 3 
September 2013 (JAR 2013/252) was sprake van een payroUovereenkomst op grond waarvan 
de werknemers werkzaam waren bij TNG. Ook hier oordeelde de kantonrechter dat geen sprake 
was van een uitzendovereenkomst omdat het payroUbedrijf geen aUocatiefunctie vervulde op 
de arbeidsmarkt. Ondanks het door de werknemers met het payroUbedrijf gesloten 'Contract of 
Employment' moest ING naar het oordeel van de kantonrechter worden gekwaUficeerd als de 
werkgever van de werknemers ex art. 7:610 Ud 1 BW. Ook hier merkte de kantonrechter het door 
de werknemers met het payroUbedrijf gesloten 'Contract of Employment' aan als een overeen-
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komst sui generis op basis waarvan de werknemers (ook) bij het payroUbedrijf nakoming kan 
vorderen van betaling van loon. 

5.2.8 De informatieplicht krachtens art. 7:655 BW 

Op grond van art. 7:655 BW is de werkgever gehouden aan de werknemer een schrifteUjke 
opgave te verstrekken van een aantal gegevens met betrekking tot de arbeidsrelatie (zie C.5.5). 
De gegevens worden opgesomd in Ud 1 van art. 7:655 BW. De werkgever moet ook aangeven of 
de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in art. 7:690 BW (Ud 1 sub m). 
Indien wordt aangenomen dat het payroUbedrijf de werkgever is ex art. 7:610 Ud 1 BW rust deze 
informatiepUcht op de schouders van het payroUbedrijf. De VPO-arbeidsvoorwaardenregeling 
verpUcht het payroUbedrijf in dit kader "om de werknemer bij het aangaan van de payroUover
eenkomst te informeren over de toepassehjkheid van de arbeidsvoorwaardenregeUng, de ABU-
CAO en de aard en inhoud van de payroUovereenkomst" (art. 5.3 VPO-arbeidsvoorwaardenre
geUng). 

De op te nemen gegevens 

Op grond van art. 7:655 Ud 1 BW moeten in ieder geval de volgende gegevens schrifteUjk wor
den verstrekt: 
a. Naam en woonplaats van partijen. Het gaat hier uiteraard om de personaUa van de werknemer 
en het payroUbedrijf. Niet die van de opdrachtgever, want die is geen partij bij de arbeidsover
eenkomst. 
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 aange
gaan, of voor bepaalde tijd? En indien voor bepaalde tijd, voor hoe lang wordt de payroUover
eenkomst aangegaan? 
f. De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak. Volgens art. 17 VPO-
arbeidsvoorwaardenregeling bouwt de werknemer op dezelfde wijze vakantieaanspraken op als 
de werknemer, werkzaam in een geUjke of geUjkwaardige functie die bij de opdrachtgever in 
dienst is. Een payroUbedrijf kan niet volstaan met een verwijzing naar de vakantieregels van de 
opdrachtgever, want dat is voor de werknemer met inzichtehjk. Het payroUbedrijf zal de bij de 
opdrachtgever geldende vakantieaanspraak moeten opnemen in de payroUovereenkomst. 
g. De duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van 
die termijnen. De VPO-arbeidsvoorwaardenregeling bevat opzegtermijnen die in acht moeten 
worden genomen in geval van een tussentijdse opzegging van een payrollovereenkomst voor be
paalde tijd. Verder bevat de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling een opzegtermijn van een maand 
indien er sprake is van een payroUovereenkomst voor onbepaalde tijd (zie art. 11 VPO-arbeids
voorwaardenregeling). 
h. Het loon en de termijn van uitbetaUng. Het uitgangspunt van de VPO-arbeidsvoorwaarden
regeling is, dat de omvang van het uurloon van de werknemer geUjk is aan het uurloon van de 
vergeUjkbare werknemer die in dienst is van de opdrachtgever (art. 12.5 VPO-arbeidsvoorwaar
denregeling). De VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng past dus art. 8 Waadi toe. Het payroUbedrijf 
is hierbij afhankeUjk van de gegevens die hij hierover ontvangt van de opdrachtgever. Vervolgens 
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moet in de payroUovereenkomst worden vastgelegd hoe hoog het uurloon is, en wanneer het 
wordt uitbetaald. 
i. De gebruikeUjke arbeidsduur per dag of per week. In de payroUovereenkomst moet worden 
vastgelegd hoeveel uur per dag of per week de werknemer bij de opdrachtgever werkzaam zal 
zijn. De precieze werkujden worden uiteindehjk door de opdrachtgever vastgesteld. De werk
nemer moet wekeUjks op een tijdverantwoordingsformuUer aangeven hoeveel normale, toeslag-
en/of overwerkuren hij gewerkt heeft. De opdrachtgever tekent dit voor akkoord en vervolgens 
gaat het naar het payroUbedrijf. Een en ander kan ook digitaal gebeuren (art. 15 VPO-arbeids
voorwaardenregeUng). 
j . Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling. De VPO-arbeidsvoorwaardenre
geUng kent een pensioenregeling die toegankeUjk is voor werknemers van 21 jaar en ouder, die 
gedurende twee maanden werkzaam zijn geweest voor het payrollbedrijf (art. 24 VPO-arbeids
voorwaardenregeling). 
k. Indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten 
Nederland, moet de payroUovereenkomst aangeven: de duur van de werkzaamheden, de huis-
vesting, de toepasseUjkheid van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving dan wel opgave 
van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordeUjke organen, de geldsoort waarin 
betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop 
de terugkeer is geregeld. 
1. De toepasseUjke cao. Als het payroUbedrijf Ud is van de VPO, zal het payroUbedrijf ervan 
uitgaan dat de ABU-CAO van toepassing is (indien hij Ud is van de ABU of wanneer deze cao 
algemeen verbindend is verklaard) en daarbij de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng toepassen. 
Als het payrollbedrijf geen Ud is van de VPO, kan een eigen ondernemings-cao of de NBBU- of 
NVUB(ContinuFlex)-CAO van toepassing zijn. Gezien deze verschiUende mogeUjkheden is het 
voor de werknemer van belang te weten welke cao op hem van toepassing is. Dit moet dan ook 
duideUjk in de payroUovereenkomst worden vermeld. 
m. Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is. Dit zal volgens het payrollbedrijf 
het geval zijn, zodat deze mededeling in de payroUovereenkomst moet worden opgenomen (ver-
gelijk art. 8.1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng). 

53 De relatie tussen payrollbedrijf en op-
drachtgever 

De relatie tussen het payrollbedrijf en de opdrachtgever is gebaseerd op een overeenkomst van 
opdracht. In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng wordt deze overeenkomst gedefinieerd als 
"de overeenkomst tussen opdrachtgever en payroUonderneming, die er toe strekt dat de payrol
londerneming een payrollovereenkomst aangaat met een werknemer die door de werkgever ter 
beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever". 
In deze overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat de opdrachtgever zelf verantwoor-
deUjk is voor de werving en selectie van personeel, en dat dit personeel in dienst zal treden van 
het payrollbedrijf, waarna het payrollbedrijf aUe rechten en verpUchtingen die aan het formele 
werkgeverschap verbonden zijn, zal uitoefenen. De opdrachtgever zal voor deze dienstverlening 
aan het payroUbedrijf een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding is een optelsom van 
het loon dat het payroUbedrijf aan de werknemer moet uitbetalen, de premieheffing, de werkge-
versbijdrage ZVW, de premies voor verzekeringen en pensioenen en het tarief voor de door het 
payroUbedrijf verrichte werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht. 
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Beeindiging van de overeenkomst van op
dracht tussen payrollbedrijf en opdracht
gever 

Algemeen 

Op grond van de tussen het payroUbedrijf en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt een 
werknemer die door de opdrachtgever is geselecteerd, in dienst genomen door het payroUbedrijf. 
Als de overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan, zal de daaraan gekop-
pelde payroUovereenkomst ook voor bepaalde tijd worden aangegaan. Op die manier eindigt de 
payroUovereenkomst van rechtswege op hetzelfde tijdstip als waarop de overeenkomst van op
dracht eindigt. Zou de tijdeUjke opdrachtovereenkomst tussentijds door de opdrachtgever wor
den opgezegd, dan heeft het payroUbedrijf een probleem: de werknemer bUjft in dienst van het 
payroUbedrijf tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het pay
rollbedrijf van rechtswege afloopt. Het payroUbedrijf kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd eventueel tussentijds opzeggen (als de mogeUjkheid van tussentijdse opzegging schrifteUjk 
werd overeengekomen met de werknemer), maar dan zal toch eerst een ontslagvergunning aan-
gevraagd moeten worden. Er bestaat dus een periode waarin het payroUbedrijf loon moet door-
betalen aan de werknemer, terwijl daar geen vergoeding van de opdrachtgever tegenover staat. 

Hetzelfde geldt als de opdrachtovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Als de op
drachtgever de overeenkomst opzegt, zal het payrollbedrijf de arbeidsovereenkomst (voor on
bepaalde tijd) met het payroUbedrijf moeten opzeggen (na verkregen ontslagvergunning en met 
inachtneming van de opzegtermijn), of door de kantonrechter laten ontbinden. 

5.4.2 Algemene voorwaarden 

Wat kan het payroUbedrijf doen om de risico's van loondoorbetaUng waar tegenover geen ver
goeding staat van de opdrachtgever, te verkleinen? In de 'Algemene voorwaarden voor het ver
strekken van opdrachten tot het ter beschikking steUen van arbeidskrachten' (versie 2008), die 
door de ABU en de VPO zijn opgesteld voor opdrachtovereenkomsten die worden gesloten tus
sen overheid en uitzend- of payroUbedrijven, is geregeld dat: 
- een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst van opdracht niet tussentijds kan worden be
eindigd, tenzij schrifteUjk anders is overeengekomen. Op deze regel geldt een uitzondering: als 
in de payroUovereenkomst een proeftijd is opgenomen, en het payroUbedrijf de overeenkomst 
nog tijdens de proeftijd kan beeindigen, mag de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst gedu
rende deze proeftijd beeindigen. 
- een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst van opdracht kan aUeen worden opgezegd 
met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Dit geeft het payroUbedrijf voldoende tijd om 
een oplossing te zoeken voor de beeindiging van de payrollovereenkomst. 

5.4.3 Andere bedingen rond de beeindiging 

Uit de casus die in de jurisprudentie naar voren komen, bkjkt dat payroUbedrijven in de overeen
komst met de opdrachtgever/inlener soms bedingen opnemen waarmee zij zich proberen in te 
dekken tegen de risico's van een voortijdig beeindigde overeenkomst van opdracht. Deze bedin
gen bevestigen dat het payroUbedrijf en de opdrachtgever/inlener in werkeUjkheid niet beogen 
dat het payroUbedrijf inhoudeUjk ook echt als werkgever zal gaan fungeren. Enkele voorbeelden 
worden hieronder beschreven. 
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In deze procedure waren de opdrachtgever en het payroUbedrijf overeengekomen dat de op
drachtgever na een beeindiging van de opdrachtovereenkomst al het personeel weer terug in 
dienst zou nemen. Op een gegeven moment beeindigde het payroUbedrijf de opdrachtovereen
komst wegens wanbetaling door de opdrachtgever. Op grond van voormelde afspraak in de op
drachtovereenkomst achtte het payroUbedrijf zich ontslagen van de verpUchting tot doorbeta-
ling 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 
payroUbedrijf (het ging hier om een loonvordering op grond van art. 7:629 BW, omdat de werk
nemer ziek was). Het payroUbedrijf was immers de formele werkgever, met wie hij een arbeids
overeenkomst had gesloten. Als werknemer had hij niets te maken met de afspraak tussen de 
opdrachtgever en het payroUbedrijf in de opdrachtovereenkomst, dat was iets dat alleen speelde 
tussen het payroUbedrijf en de opdrachtgever. Volgens het payroUbedrijf 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 payroUbedrijf, 
en dat het payroUbedrijf op grond van art. 7:629 BW gehouden was het loon door te betalen 
aan de werknemer. Art. 7:629 BW is dwingendrechtehjk 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 payroUbedrijf zou volgen, zo over
woog de kantonrechter, dan zou de verpUchting van de opdrachtgever om bij beeindiging van de 
opdracht de medewerkers weer in dienst te nemen wel eens heel nadeUg voor die werknemers 
kunnen uitpakken. Dat was ook aan de orde in deze zaak waarin het payroUbedrijf de opdracht
overeenkomst beeindigde 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 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 Gelre 12 oktober 2009, JAR 2010/8 

In deze zaak kwamen het payroUbedrijf en de opdrachtgever in de opdrachtovereenkomst over
een dat de kosten in verband met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het pay
rollbedrijf en de werknemer voor rekening van de opdrachtgever zouden komen. Op grond van 
deze afspraak kon het payrollbedrijf de kosten verbonden aan een beeindiging van de arbeids
overeenkomst, als een ontbindingsvergoeding en de proceskosten, in rekening brengen bij de 
opdrachtgever. In oktober 2009 verzocht het payroUbedrijf om ontbinding van de arbeidsover
eenkomst 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 finan
ciele omstandigheden verkeerde, dat hij niet in staat was de door het payrollbedrijf te betalen 
ontbindingsvergoeding te vergoeden. Het payroUbedrijf meende dat de werknemer geen aan
spraak kon maken op een ontbindingsvergoeding, omdat de opdrachtgever in slechte financiele 
omstandigheden verkeerde en de opdrachtgever dus niet in staat zou zijn deze aan het payroU-
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bedrijf 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 payroUbedrijf en niet naar die van de opdrachtgever. Het payroUbedrijf was immers de 
formele werkgever, zo overwoog de kantonrechter. Dat het payroUbedrijf 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 mogeUjk 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 payroUbedrijf zelf ontwikkelde constructie en de werknemer stand 
daar buiten. 

5.5 Verplichtingen op grond van de Arbeids-
omstandighedenwet 

Op grond van art. 5 Ud 5 Arbowet is de opdrachtgever verpUcht om tijdig, voor de aanvang van 
de werkzaamheden van de werknemer, aan het payroUbedrijf de risico-inventarisatie en -evalu-
atie 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 verpUcht dit document af te geven aan de werk
nemer voordat hij aan het werk gaat (zie par. H.4.8.1). De opdrachtgever kan op verschiUende 
manieren aan deze verpUchting voldoen. Hij kan de gehele risico-inventarisatie en evaluatie 
(RIE) naar het payroUbedrijf sturen. Hij kan ook aUeen dat deel van de RIE opsturen dat betrek
king heeft op de arbeidsplaats of afdeUng 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 bedoeUng 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 Ud 5 Arbowet 
is voorgeschreven dat de beschrijving "tijdig, voor de aanvang van de werkzaamheden" van de 
werknemer aan het payroUbedrijf ter beschikking moet worden gesteld, zodat het payroUbedrijf 
de beschrijving aan de werknemer kan laten zien. 
Op grond van art. 21 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling is het payroUbedrijf verpUcht de werk
nemer voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever te informeren over de vereiste 
(beroeps-)kwaUficaties voor de aan te vangen werkzaamheden en mogeUjk aanwezige veiUg-
heidsrisico's, en hoe daarmee om te gaan. 

_ . Werkgeversverplichtingen van de op-
I drachtgever 

In par. 1.5.2.2 is uiteengezet dat de VPO en haar leden van mening zijn dat bij payrolUng sprake 
is van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en het payroUbedrijf. In dat geval zou 
tussen de werknemer en de opdrachtgever slechts sprake zijn van een feiteUjke relatie (zie par. 
H.5.3). Ook wanneer zou worden aangenomen dat bij payroUing een arbeidsovereenkomst be-
staat met het payrollbedrijf en niet met de opdrachtgever wordt in enkele wetteUjke bepalingen 
de opdrachtgever aangewezen als werkgever van de werknemer, of wordt de opdrachtgever naast 
of in plaats van de werkgever aansprakeUjk gehouden voor bepaalde uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeiende verpUchtingen: 
- De Arbeidsomstandighedenwet: op grond van art. 1 Ud 1 sub a ten tweede Arbowet wordt in 
geval van de ter beschikkingsteUing van de werknemer niet de uitlener, maar de inlener van de 
werknemer als werkgever beschouwd in de zin van de Arbowet indien de ingeleende werknemer 
bij de inlener arbeid verricht die deze gewoonUjk doet verrichten. Voor de toepassing van de Ar-
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bowet wordt bij payrolling dus in beginsel altijd de opdrachtgever aangemerkt als de werkgever 
van de werknemer. Daardoor is de opdrachtgever dus verantwoordeUjk is voor de veiUgheid, 
de gezondheid en het welzijn van de werknemer in verband met de arbeid. Is bijvoorbeeld voor 
bepaalde werkzaamheden beschermende werkkleding nodig is, dan moet de opdrachtgever die 
kleding verstrekken. 
- De Arbeidstijdenwet: op grond van art. 1:1 Ud 1 sub a ten tweede Artw wordt in geval van 
de terbeschJJddngsteUing van de werknemer niet de uitlener, maar de inlener van de werknemer 
als werkgever beschouwd in de zin van de Artw indien de ingeleende werknemer bij de inlener 
arbeid verricht die deze gewoonUjk doet verrichten. Ook hier geldt dat de opdrachtgever (en 
niet het payrollbedrijf) zal worden aangemerkt als werkgever van de payroUwerknemer voor de 
toepassing van de Artw. De opdrachtgever is dan verantwoordeUjk voor de arbeids- en rusttijden 
van de werknemer (en niet het payroUbedrijf). 
- De Wet Arbeid VreemdeUngen: deze wet verstaat onder werkgever "degene die in de uitoefe-
ning van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten" (art. 1 onderdeel b ten eer
ste WAV). Uit de wetsgeschiedenis bhjkt dat degene die de vreemdeling (derdelander) feiteUjk 
arbeid laat verrichten in zijn beroep of bedrijf de vergunningspUchtige (of meldingspUchtige) 
werkgever is in de zin van de WAV. Omdat reeds het in opdracht of ten dienste van een ander 
verrichten van arbeid voldoende is om te kunnen spreken van het laten verrichten van arbeid 
in de zin van art. 1 WAV, kan bij uitzending of detachering en ook bij payroUing tegeUjkertijd 
sprake zijn van meer werkgevers. Daardoor zijn bij payroUing zowel het payroUbedrijf als de 
opdrachtgever als werkgevers in de zin van de WAV verantwoordeUjk en aanspreekbaar op het 
al dan niet aanwezig zijn van de benodigde tewerksteUingsvergunning. 

Wanneer een derdelander zonder de vereiste tewerksteUingsvergunning ter beschikking 
wordt gesteld van de opdrachtgever, kan zowel aan de degene die de derdelander ter bescWkking 
stelt, als aan de opdrachtgever een boete van € 12.000 per iUegaal tewerkgestelde derdelander 
worden opgelegd. Hij kan niet aan de boete ontkomen door de schuld bij het payroUbedrijf (als 
zijnde de formele werkgever) te leggen. De opdrachtgever heeft een eigen verantwoordeUjk-
heid als werkgever voor de toepassing van de WAV. Voorts is de werkgever in de zin van de 
WAV verpUcht de derdelander een loon te betalen dat geUjkwaardig is aan wat vergeUjkbare, 
in een legale arbeidsverhouding tewerkgestelde, werknemers zouden hebben ontvangen (art. 
23 Ud 1 WAV). In arbeidsrechteUjke driehoeksverhoudingen als bij uitzending, detachering en 
payrolUng zou mijns inziens de formele werkgever (in dit kader zou dat het payroUbedrijf zijn) 
primair en de opdrachtgever subsidiair aansprakeUjk zijn ex art. 23 Ud 3 en 4 WAV voor de 
betaling van het hiervoor genoemde loon aan de derdelander (zie J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit 
van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 61). Bovendien legt de WAV verphchtingen op 
aan de opdrachtgever met betrekking tot de identificatiepUcht. De in art. 15 WAV opgenomen 
regeUng is overigens meer toegesneden op de gang van zaken bij inlening van uitzendkrachten, 
dan bij payrolUng. Volgens deze regeling moet het uitzendbureau bij de aanvang van het werk 
door de vreemdeling een kopie van het identiteitsbewijs afgeven aan de inlener. De inlener moet 
deze kopie verifieren na ontvangst en in de administratie opnemen. Hij moet de kopie vijf jaar 
bewaren, te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de werkzaamheden door de 
vreemdeling zijn beeindigd. Deze regeling is niet zo goed toepasbaar bij payroUing, omdat de 
werving en selectie nu juist plaatsvindt door de opdrachtgever, en niet door het payrollbedrijf. In 
de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking steUen 
van arbeidskrachten' (versie 2008) is ook opgenomen dat de opdrachtgever, op verzoek van het 
payroUbedrijf, de identiteit van de payroUkracht controleert, en aan het payroUbedrijf vooraf-
gaand aan de werkzaamheden een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de payroUkracht 
verstrekt aan het payroUbedrijf. Hier zijn de rollen dus omgedraaid. Het payroUbedrijf wU graag 
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van tevoren weten of de werknemer aan de wetteUjke vereisten voldoet. Als de opdrachtgever 
een of meer van deze regels overtreedt, is er sprake van een overtreding en dat kan leiden tot een 
boete van € 2.250 (art. 7 Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdeUngen 2013). 
- Op grond van art. 7:658 Ud 4 BW is de opdrachtgever overeenkomstig art. 7:658 Ud 1 tot 
en met 3 BW jegens de werknemer aansprakehjk voor de schade die de werknemer Ujdt in de 
uitoefening van de arbeid. Voorwaarde voor aansprakeUjkheid is dan (overeenkomstig art. 7:658 
Ud 2 BW) dat de opdrachtgever is tekortgeschoten in zijn zorgpUcht tegenover deze werknemer. 
Het payrollbedrijf is naast de opdrachtgever (hoofdeUjk) aansprakeUjk voor een tekortschieten 
van de opdrachtgever in de zorgpUcht jegens de payroUwerknemer. 
- Indien payroUing — zoals de VPO en haar leden menen — zou worden gekwaUficeerd als 
uitzending in de zin van art. 7:690 BW is de opdrachtgever op grond van art. 7:692 BW naast 
het payroUbedrijf aansprakeUjk jegens de werknemer voor de voldoening van het toepasseUjke 
nunimumloon en de toepasseUjke mimmumvakantiebijslag op grond van de WMM wanneer de 
opdrachtgever de werknemer heeft betrokken van een payroUbedrijf dat niet-gecertificeerd is. 
De opdrachtgever die de werknemer inleent van een bij het Register Normering Arbeid van de 
Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd en door het Nederlands NormaUsatie-instituut 
(NEN) gecertificeerd uitzendbureau, is op grond van art. 7:692 Ud 2 BW gevrijwaard van deze 
inlenersaansprakeUjkheid. 
- De ruime definitiebepalingen van de Waadi sluiten niet uit dat de Waadi eveneens van toepas
sing zou kunnen zijn in de situatie waarin de detachering niet zou kunnen worden gekwaUficeerd 
als uitzending ex art. 7:690 BW wegens het ontbreken van een aUocatiefunctie bij de detache-
rende werkgever (zie J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, 
p. 92). Wanneer de gedetacheerde werknemer de arbeid verricht onder toezicht en leiding van 
de opdrachtgever, heeft hij op grond van de Waadi onder meer recht op hetzelfde loon als door 
de opdrachtgever wordt betaald aan eigen werknemers in geUjke of geUjkwaardige functies. 
De gevolgen van het van toepassing zijn van de Waadi zuUen echter beperkt zijn bij payrolUng 
wanneer aUe bij de opdrachtgever werkzame werknemers (of alle werknemers in bepaalde func-
tiecategorieen) een arbeidscontract hebben met een payroUbedrijf. In dat geval is immers geen 
sprake van werknemers (in geUjke of geUjkwaardige functies) in dienst van de opdrachtgever 
met wier arbeidsvoorwaarden de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde werknemer moeten 
worden geUjkgesteld. 
- Op grond van art. 18b Ud 3 WMM wordt bij uitzending of detachering de inlener of de op
drachtgever als werkgever beschouwd in het kader van de verpUchting tot overlegging aan de 
Inspectie SZW van de in art. 18b Ud 2 WMM genoemde bescheiden inzake het aan de werkne
mer betaalde loon, de betaalde vakantiebijslag en het aantal door de werknemer gewerkte uren. 
De opdrachtgever heeft op grond van art. 18b WMM de verpUchting tot overlegging aan de 
Inspectie SZW van de hiervoor genoemde bescheiden. 
- Op grond van art. 1 Ud 3 onder a WOR komen uitzendwerknemers ex art. 7:690 BW in 
aanmerking voor medezeggenschap in de onderneming van de inlener nadat zij in het kader van 
de werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 24 maanden werkzaam zijn. Indien 
payrolling niet zou worden gekwaUficeerd als uitzending in de zin van art. 7:690 BW, zou de 
payroUwerknemer daardoor nooit medezeggenschapsrechten krijgen in de onderneming waarin 
hij werkzaam is, terwijl hij daar exclusief en in beginsel langdurig arbeid verricht. Uit de wets
geschiedenis bhjkt dat dit niet de bedoeling is geweest van de wetgever (zie J.P.H. Zwemmer, 
Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, p. 130/131). De opdrachtgever kan op 
grond van art. 6 Ud 4 WOR wel met de in zijn onderneming ingestelde ondernemingsraad over-
eenkomen dat ook payroUwerknemers worden aangemerkt als in de onderneming werkzame 
werknemers voor de toepassing van de WOR. Hiervoor is echter in beginsel de medewerking 
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van de opdrachtgever vereist en deze oplossing biedt geen uitkomst wanneer in de onderneming 
van de opdrachtgever nog geen ondernemingsraad is ingesteld. Vink en Van het Kaar vinden er 
veel voor te zeggen de 24 maanden-voorwaarde van art. 1 Ud 3 sub a WOR niet te laten gelden 
bij payroUing zodat de payroUwerknemer direct, en niet pas na 24 maanden, als werkzaam in 
de onderneming van de opdrachtgever wordt aangemerkt voor de toepassing van de WOR. Dit 
omdat de payroUwerknemer wordt geworven en geselecteerd door de onderneming waarin hij 
feitehjk werkzaam is en hij slechts formeel in dienst is van het payroUbedrijf (zie F.W.H. Vink 
en R.H. van het Kaar, Inzicht in de ondernemingsraad, Den Haag: Sdu 2013, 25e druk, p. 36). 
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40.1.1 

Bij de beantwoording van de vraag welke ontslagbescherming de werknemer heeft bij payrol
Ung moet eerst worden vastgesteld van welke van de in par. 1.5.1 onderscheiden vormen van 
payroUing sprake is. Verzorgt het payrollbedrijf aUeen de salarisadministratie (en eventueel het 
HR-management) voor andere ondernemingen zonder de werknemers van de inlener in dienst 
te nemen, dan heeft payrolUng geen gevolgen voor de arbeidsrechteUjke positie van de werkne
mer (waaronder de ontslagbescherming). Dat is anders bij de andere in par. 1.5.1 onderscheiden 
vormen van payrolUng omdat de werknemer daarbij (wel) een arbeidscontract sluit met het pay
roUbedrijf. 

Ontslagbescherming van de werknemer 
als wordt aangenomen dat hij in dienst is 
van het payrollbedrijf 

Als ervan uit wordt gegaan dat de werknemer in dienst is van het payrollbedrijf (zie 1.5.2.5), 
moet het payroUbedrijf de in het BW en het BBA 1945 neergelegde ontslagbescherming in acht 
nemen in geval van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. 

Payrollovereenkomst voor bepaalde tijd 

Als de arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf voor bepaalde tijd is aangegaan, zal deze 
van rechtswege eindigen op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip (een kalenderdatum, 
of een ander objectief bepaalbaar einde). Is er een proeftijd overeengekomen, dan kan de ar
beidsovereenkomst tijdens de proeftijd met onmiddeUijke ingang opgezegd worden door het 
payrollbedrijf of door de werknemer. Is er schrifteUjk een beding van tussentijdse opzegging 
overeengekomen, dan kan de arbeidsovereenkomst door zowel de werknemer als het payroll
bedrijf voor de vastgestelde einddatum worden opgezegd, met inachtneming van een opzegter
mijn. Als de arbeidsovereenkomst twee keer is verlengd, komt de ketenregeUng van art. 7:668a 
BW om de hoek kijken. Van deze regeling kan bij cao worden afgeweken ten nadele van de 
werknemer. 

Een andere regeling die in dit kader interessant is, is de in art. 7:667 Ud 4 BW opgenomen 
regeUng, die ook bekend staat onder de naam RagetUe-regel. Deze regel zal bij payrolUng een 
rol spelen indien werknemers, die voor onbepaalde tijd in dienst zijn van een werkgever, in-
stemmen met een beeindiging van dit dienstverband (met wederzijds goedvinden of door zelf 
deze arbeidsovereenkomst op te zeggen) en vervolgens in dienst treden van het payroUbedrijf. 
Sluit het payroUbedrijf met deze werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan 
kan deze overeenkomst niet van rechtswege eindigen, maar is voorafgaande opzegging nodig. 
Omdat het payrollbedrijf de opvolgende werkgever van de voormaUge werkgever is, kan de 
werknemer zich jegens het payroUbedrijf op de RagetUe-regel beroepen (art. 7:667 Ud 4 jo. Ud 
5 BW, zie verder par. 140.5). 
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Payrollovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Als de arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf voor onbepaalde tijd is aangegaan, heeft 
de werknemer tegenover het payrollbedrijf recht op dezelfde ontslagbescherming als een 
werknemer die op basis van een 'gewone' arbeidsovereenkomst werkzaam is. De ontslag-
verboden zijn bijvoorbeeld van toepassing, en als het payrollbedrijf de overeenkomst wil 
opzeggen zal het UWV hiervoor toestemming moeten verlenen en zal het payrollbedrijf 
een opzegtermijn in acht moeten nemen. Als het payrollbedrijf de arbeidsovereenkomst via 
de kantonrechter wil ontbinden, kan de kantonrechter het payrollbedrijf veroordelen tot het 
betalen van een ontslagvergoeding die wordt berekend aan de hand van de kantonrechter-
formule. 

Het payrollbedrijf moet die ontslagvergoeding betalen, niet de inlenende opdrachtgever. 

De invloed van de inleenovereenkomst 

Het bijzondere van de overeenkomst tussen payrollbedrijf en werknemer, is dat de duur van die 
overeenkomst en het voortbestaan ervan afhankeUjk zijn van de duur en het voortbestaan van de 
overeenkomst van opdracht die is gesloten tussen het payroUbedrijf en de opdrachtgever. Als de 
opdrachtgever besluit de overeenkomst van opdracht te beeindigen, heeft dit gevolgen voor de 
payroUovereenkomst, omdat zowel in de door het payrollbedrijf met de werknemer gesloten 'ar
beidsovereenkomst' als in de overeenkomst van opdracht is bedongen dat de werknemer exclu
sief aan deze opdrachtgever ter beschikking gesteld zal worden. De door het payroUbedrijf met 
de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal dan niet verlengd worden, en 
de door het payroUbedrijf met de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
zal dan worden beeindigd door het payroUbedrijf. In deze laatste situatie zal het payrollbedrijf 
als de werkgever van de werknemer het UWV op grond van art. 6 BBA 1945 om toestemming 
moeten vragen de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Het UWV zal de aanvraag voor de 
ontslagvergunning toetsen aan hoofdstuk 16 van de Beleidsregels ontslagtaak van het UWV. Dit 
komt aan de orde in par. 140.4. 

40.1.2 Als de werknemer niet in dienst is van het 
payrollbedrijf 

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 payroUing), dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen payroUbe
drijf en werknemer, maar is de werknemer gewoon in dienst van de opdrachtgever (werkgever). 
Beeindiging van de overeenkomst van opdracht heeft dan geen gevolgen voor de duur of het 
voortbestaan van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Hij bhjft gewoon in dienst van 
zijn werkgever. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer wil beeindigen, 
moet de werkgever de ontslagprocedure voeren, niet het payroUbedrijf. De werkgever kan dan 
een ontslagvergunning bij aanvragen bij het UWV, of een ontbindingsverzoek bij de kantonrech
ter indienen. In deze situatie gelden geen bijzondere regels. De werkgever moet een eventuele 
ontslagvergoeding betalen, niet het payroUbedrijf. 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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!40p2i Ontslagbescherming ingevolge de VPO-
arbeidsvoorwaardenregeling 

In par. 1.5.2.2 kwam aan de orde dat de VPO ervan uitgaat dat payroUing vanaf 1 januari 
2012, de datum waarop de laatste payroU-cao eindigde, valt onder de (algemeen verbindend 
verklaarde) ABU-CAO. De leden van de VPO zijn verpUcht de naar aanleiding hiervan opge-
stelde arbeidsvoorwaardenregeUng toe te passen (de tekst hiervan is opgenomen in par. 1.45.2) 
waarin de bepaUngen uit de geeindigde payroU-cao zijn opgenomen. Op grond van de VPO-
arbeidsvoorwaardenregeling is de ontslagbescherming van de werknemer afhankeUjk van de 
volgende factoren: 
- is de payrollovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, of voor onbepaalde tijd? 
- is in de tijdeUjke payrollovereenkomst een beding van tussentijdse opzegging opgenomen? 
- hoe vaak is de tijdeUjke payroUovereenkomst verlengd? 
- is er sprake van opvolgend werkgeverschap? 
- valt tijdens de Iooptijd van de payrollovereenkomst de arbeid weg, omdat de opdrachtgever 
de inleenopdracht beeindigt? 
- heeft de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? 

40.2.1 Afwijking van de ketenregeling in de VPO-
arbeidsvoorwaardenregeling 

Nadat de werknemer door de inlenende opdrachtgever is geworven en geselecteerd, sluit hij een 
arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf. 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. Als het 
payrollbedrijf de tijdeUjke payroUovereenkomst verlengt, kunnen in afwijking van art. 7:668a 
Ud 1 BW gedurende een periode van 3,5 jaar acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
worden aangegaan. Art. 8.2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bepaalt: 

"Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 
- payroUovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 26 weken 
hebben opgevolgd en een periode van 182 weken, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschre-
den, geldt met ingang van die dag de laatste payroUovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; 
- meer dan acht voor bepaalde tijd aangegane payroUovereenkomsten elkaar hebben opge
volgd met tussenpozen van niet meer dan 26 weken, geldt de laatste payroUovereenkomst als 
aangegaan voor onbepaalde tijd". 

In art. 8.2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng wordt dus, uitgaande van het van toepassing 
zijn van de ABU-CAO op de payrollovereenkomst, gebruik gemaakt van de in art. 7:668a Ud 
5 BW geboden mogeUjkheid bij cao af te wijken van de ketenregeling. Hoewel payrolUng in 
art. 8.1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng wordt aangemerkt als "een bijzondere vorm van de 
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW" begint het teUen van tijdeUjke contracten 
voor de toepassing van art. 7:668a BW in afwijking van art. 7:691 Ud 1 BW meteen vanaf de 
dag van indiensttreding. 

Een keer verlengen na een contract van minimaal 156 weken 

Op grond van art. 8.6 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling geldt het in dit artikel bepaalde uitslui
tend voor overeenkomsten die worden aangegaan op of na 1 januari 2012 en kent dit artikel geen 
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terugwerkende kracht. In verband hiermee wordt gewezen op art. 6 Ud 3 van de op 1 januari 
2012 geeindigde payroU-cao waarin in Ujn met art. 7:668a Ud 3 BW was opgenomen dat als de 
werknemer een tijdeUjke arbeidsovereenkomst met een duur van minimaal 156 weken (drie jaar) 
sloot met het payroUbedrijf, deze eenmaal met maximaal dertien weken kon worden verlengd, 
zonder dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. Een dergeUjke voor 1 januari 
2012 aangegane arbeidsovereenkomst voor drie jaar kan ook na 1 januari 2012 slechts eenmaal 
met maximaal dertien weken worden verlengd. 

40.2.2 Tussentijdse beeindiging van de tijdelijke 
payrollovereenkomst 

Op grond van art. 11.1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng kan een voor bepaalde tijd aangegane 
payrollovereenkomst te aUen tijde tussentijds worden opgezegd door de werknemer en door het 
payroUbedrijf. Dit is dus de hoofdregel. Wil men hiervan afwijken, dan moet men uitdrukkeUjk 
in de schrifteUjke payrollovereenkomst vastleggen dat tussentijdse opzegging met mogeUjk is. 
Op grond van de cao is een dergeUjke uitsluiting van tussentijdse opzegging slechts mogeUjk 
indien de payroUovereenkomst is aangegaan voor een duur van minimaal dertien weken. 

Opzegtermijn bij tussentijdse opzegging 
Als het payrollbedrijf de payroUovereenkomst tussentijds opzegt, geldt een opzegtermijn van 
een maand. De overeenkomst kan worden opgezegd tegen de eerstvolgende werkdag. De opzeg
termijnen voor de werknemer zijn korter. Art. 11.2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng geeft de 
volgende termijnen: 
- als de payrollovereenkomst is aangegaan voor een duur van 13 weken of korter: 7 kalender-
dagen; 
- als het einde van de payroUovereenkomst met op een kalenderdatum is vastgesteld, en de 
overeenkomst nog geen 13 weken heeft geduurd: 7 kalenderdagen; 
- als de payroUovereenkomst is aangegaan voor een duur van langer dan 13 weken maar korter 
dan 26 weken: 14 kalenderdagen; 
- als het einde van de payroUovereenkomst met op een kalenderdatum is vastgesteld, en de 
overeenkomst langer dan 13 maar nog geen 26 weken heeft geduurd: 14 kalenderdagen; 
- als de payroUovereenkomst is aangegaan voor een duur van 26 weken of langer: 28 kalender
dagen; 
- als het einde van de payroUovereenkomst met op een kalenderdatum is vastgesteld en de 
overeenkomst al 26 weken heeft geduurd: 28 kalenderdagen. 

Geen uitzendbeding mogelijk 
Hoewel payrolUng in art. 8.1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng wordt aangemerkt als "een bij
zondere vorm van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW", is in dit artikel 
bepaald dat in afwijking van art. 7:691 Ud 2 BW geen uitzendbeding mag worden opgenomen 
(zie hierover nader par. 1.40.2.8 en 1.40.2.9). 

40.2.3 Beeindiging van de payrollovereenkomst 
voor onbepaalde tijd 

Art. 11.4 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng regelt de beeindiging van de payroUovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan te aUen tijde door de werknemer en door het 
payroUbedrijf worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij 
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in de payrollovereenkomst een afwijkende opzegtermijn is overeengekomen. Als in de payrol
lovereenkomst een langere opzegtermijn is opgenomen, dan geldt deze opzegtermijn voor zowel 
de werknemer als het payroUbedrijf. Ervan uitgaande dat de ABU-CAO van toepassing is bij 
payroUing, wordt daarmee in de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng (op grond van art. 7:672 Ud 
8 BW) afgeweken van art. 7:672 Ud 6 BW. 

Bij de beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het payrollbedrijf 
gebonden aan de regels van het ontslagrecht uit BW en BBA 1945. De payroUwerknemer geniet 
dus een zelfde ontslagbescherming als een 'gewone' werknemer. Als het payroUbedrijf de pay
rollovereenkomst wil opzeggen omdat de inlenende opdrachtgever de opdrachtovereenkomst 
heeft beeindigd, heeft het payroUbedrijf een ontslagvergunning van het UWV nodig. De regels 
die daarbij van toepassing zijn worden besproken in par. 1.40.4. 

Proeftijd 

Art. 13.1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bepaalt dat uitsluitend een proeftijd kan worden 
overeengekomen wanneer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten 
minste drie maanden. In datzelfde artikel is bepaald (ervan uitgaande dat de ABU-CAO van 
toepassing is bij payroUing) dat in dat geval de in art. 7:652 BW voorziene maximumproeftijd 
van twee maanden geldt. Wanneer arbeidsovereenkomsten met onderbrekingen van minder 
dan 26 weken worden gesloten met de werknemer en de laatste arbeidsovereenkomst met 
tijdens de proeftijd is geeindigd, kan in een opvolgende arbeidsovereenkomst geen proeftijd 
meer worden bedongen, tenzij voor de werkzaamheden die binnen het kader van die pay
rollovereenkomst door de werknemer zuUen worden verricht duideUjk andere vaardigheden 
of verantwoordeUjkheden vereist zijn dan die waar de ervaringen tijdens de voorafgaande 
overeenkomst(en) redehjkerwijs geacht mogen worden voldoende inzicht in te hebben gege-

40.2.4 Opvolgend werkgeverschap bij de keten
regeling 

Art. 8.3 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bepaalt dat de ketenregeUng van art. 8.2 VPO-
arbeidsvoorwaardenregeUng van toepassing is op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten 
tussen een werknemer en verschillende werkgevers indien sprake is van opvolgend werkge
verschap in de zin van art. 10 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling. Art. 10.1 VPO-arbeidsvoor
waardenregeling sluit aan bij de redactie van art. 7:668a Ud 2 BW en spreekt over verschil
lende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redeUjkerwijze geacht moeten wor
den elkanders opvolger te zijn. Het payrollbedrijf dat kan worden aangemerkt als opvolgend 
werkgever, moet op grond van art. 10.3 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng rekening houden 
met het relevante arbeidsverleden van de werknemer bij de vorige werkgever(s) bij het bepa
len van de rechtspositie van de werknemer en dit arbeidsverleden moet worden ingepast in de 
rechtspositieregeUng van de arbeidsvoorwaardenregeUng (art. 10.4 VPO-arbeidsvoorwaar
denregeUng). Onder relevant arbeidsverleden wordt in art. 10.3 VPO-arbeidsvoorwaarden
regeling het aantal weken/de periode verstaan waarin de werknemer bij de vorige werkgever 
"in redelijkheid dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid heeft verricht." Op grond van art. 10.2 
VPO-arbeidsvoorwaardenregeling is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer 
de arbeidsovereenkomsten elkaar met tussenpozen van dertien weken of meer hebben opge-
volgd. 
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Voorbeelden van opvolgend werkgeverschap 

Er zijn verschiUende situaties mogeUjk, waarbij het payroUbedrijf moet worden beschouwd als 
de opvolger van een voorgaande werkgever. Twee voorbeelden: 
a. Een werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar in dienst 
van een werkgever. Na afloop van deze arbeidsovereenkomst zou de werkgever het contract op-
nieuw met twee jaar wiUen verlengen. Hij ziet hier echter van af, omdat verlengen van het contract 
er toe zou leiden dat de tijdehjke arbeidsovereenkomst na verloop van een jaar wordt omgezet in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wegens het overschrijden van de wetteUjke 36-maan-
dentermijn (art. 7:668a Ud 1 sub a BW). Daarom kiest hij er voor om deze werknemer gedurende 
twee jaar in te lenen via een payroUbedrijf. De werknemer bhjft bij de inlener (de voormaUge werk
gever dus) hetzelfde soort werk verrichten. Daarom kan het payroUbedrijf worden opgevat als de 
opvolgende werkgever. Als de werknemer een arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar sluit 
met het payroUbedrijf, wordt deze overeenkomst na anderhalf jaar omgezet in een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd, omdat dan de termijn van 182 weken wordt overschreden. 
b. Een werknemer werkt op basis van een aantal elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd met een payroUbedrijf gedurende twee jaar bij de opdrachtgever. Elke ar
beidsovereenkomst werd steeds aangegaan voor de duur van drie maanden. Dat betekent dat na 
twee jaar de grens van acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd uit art. 8.2 VPO-arbeids
voorwaardenregeUng is bereikt. Zou het payroUbedrijf binnen 26 weken een negende arbeids
overeenkomst sluiten met de werknemer, dan zou deze van rechtswege worden omgezet in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het payrollbedrijf wil dat Uever niet en zegt daarom 
de overeenkomst van opdracht met de inlenende opdrachtgever tijdig op. De opdrachtgever gaat 
daarop naar een ander payroUbedrijf en laat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor be
paalde tijd aangaan met dat andere payroUbedrijf. Wanneer dit payroUbedrijf binnen dertien 
weken na het eindigen van de arbeidsovereenkomst met het vorige payroUbedrijf een arbeids
overeenkomst met de werknemer sluit, wordt dit payroUbedrijf beschouwd als de opvolgende 
werkgever indien de werknemer hetzelfde werk bUjft doen bij de opdrachtgever (art. 10.1 VPO-
arbeidsvoorwaardenregeUng). Er heeft aUeen een wisseUng van payroUbedrijf plaatsgevonden. 
Wanneer dit nieuwe payroUbedrijf de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng toepast, is meteen 
sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat deze arbeidsovereenkomst dan 
geldt als de negende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Indien sprake is van opvolgend werkgeverschap tellen op grond van art. 8.3 en (art. 10) VPO-ar
beidsvoorwaardenregeling zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als arbeidsovereen
komsten voor onbepaalde tijd mee. Daarmee wordt aangesloten bij art. 7:668a Ud 2 BW waarin 
— evenals in art. 8.3 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling — wordt gesproken van "elkaar opvol
gende arbeidsovereenkomsten" opdat zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als voor on
bepaalde tijd onder het bereik van art. 7:668a Ud 2 BW zouden vaUen (Kamerstukken II1989/99, 
26 257, nr. 7, p. 5). Dit is vooral van belang voor werknemers die eerst voor onbepaalde tijd in 
dienst waren bij de opdrachtgever en die, nadat de opdrachtgever het personeel 'onderbracht' 
bij een payroUbedrijf, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst traden 
bij het payroUbedrijf. In deze situatie nemen die werknemers hun arbeidsverleden bij hun voor
maUge werkgever mee naar het payroUbedrijf. Iedereen die langer dan 182 weken bij de voor
maUge werkgever (nu: de opdrachtgever) werkzaam is geweest, heeft dan zonder meer recht op 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met het payroUbedrijf. De werknemer die korter 
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dan 182 weken bij de voOrmaUge werkgever werkzaam is geweest, zou een beroep kunnen doen 
op art. 7:667 Ud 4 jo. Ud 5 BW indien de arbeidsovereenkomst anders dan door rechtsgeldige 
opzegging dan wel door ontbinding door de rechter is geeindigd. (Zie over art. 7:667 Ud 4 jo. Ud 
5 BW (RagetUe-regel) en opvolgend werkgeverschap par. 1.40.5). Eindigde de eerdere arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd wel door rechtsgeldige opzegging of ontbinding, dan wordt 
op grond van art. 10.5 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng rekening gehouden met die eerdere 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het bepalen van de maximale gezamenUjke duur 
waarvoor met het payrollbedrijf als opvolgend werkgever arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd kunnen worden aangegaan. 

40.2.5 Melden arbeidsverleden 

In verband met de compUcaties van het opvolgend werkgeverschap (zie par. 1.40.2.4) 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 inUchtingen 
over het arbeidsverleden verstrekken, voordat de payroUovereenkomst wordt gesloten. Deze 
meldingspUcht is op verschiUende plaatsen te vinden: 
- op grond van art. 29.2 van de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten 
tot het ter beschikking steUen van arbeidskrachten' (versie juni 2008), die bedoeld zijn voor 
overeenkomsten tussen overheid en uitzend- of payroUbedrijven, moet de opdrachtgever voor-
afgaand aan de werkzaamheden melding maken van het arbeidsverleden van de payroUwerkne
mer, voor zover dit bij hem bekend is; 
- op grond van art. 6 Ud 2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling moet de werknemer, wanneer het 
payroUbedrijf daarom verzoekt, voordat hij de aangeboden arbeid aanvaardt het payroUbedrijf 
inUchtingen verstrekken omtrent het arbeidsverleden. In de praktijk staat op het inschrijfformu-
Uer — dat de werknemer moet invuUen als hij een arbeidsovereenkomst met een payroUbedrijf 
sluit — een vraag over het arbeidsverleden. 

Sanctie 

De sanctie op het achterhouden van gegevens over het arbeidsverleden is te vinden in art. 6 Ud 3 
VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng. Volgens dit artikel vindt het bepaalde in art. 7:668a Ud 2 BW, 
alsmede het bepaalde in art. 8 Ud 2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng (dat wil zeggen de regel 
over het opvolgend werkgeverschap) niet van toepassing op het payroUbedrijf dat de toepasse-
Ujkheid daarvan niet heeft kunnen voorzien als gevolg van het bewust of anderszins verwijtbaar 
door de werknemer verstrekken van onjuiste of onvoUedige inUchtingen omtrent zijn arbeidsver
leden (eenzelfde regeling is te vinden in art. 7 Ud 4 van de ABU-CAO). Volgens Verhulp 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 Ud 2 BW kan alleen is bij cao worden uitgesloten (art. 7:668a 
Ud 5 BW); deze bepaUng uit de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng 'werkt' dus alleen wanneer 
aangenomen wordt dat payroUing onder de werkingssfeer van de ABU-CAO valt. 

Jurisprudentie over het niet vermelden van het arbeidsverleden 

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 juU 2009, JAR 2009/290. 
Een werknemer trad op 1 juU 2005 voor bepaalde tijd in dienst van P/flex, een payroUbedrijf 
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dat deel uitmaakt van de Randstadgroep. De tijdeUjke arbeidsovereenkomst werd driemaal ver
lengd. De werknemer viel eerst onder de ABU-CAO, en met ingang van 1 September 2006 onder 
de destijds vanaf dat moment geldende payroU-cao. Beide cao's ke(nn)(d)en de verpUchting tot 
het leveren van informatie over het arbeidsverleden. De laatste arbeidsovereenkomst Uep tot en 
met 31 december 2008. De werknemer werkte voortdurend voor dezelfde opdrachtgever. Vol
gens P/flex eindigde de laatste tijdeUjke 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 1 januari 2007 voor onbepaalde tijd in dienst was van P/flex omdat hij voor 
1 juU 2005 op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst was geweest bij de opdrachtgever. Er 
kon dus geen sprake zijn van een beeindiging van rechtswege. De werknemer had echter bij zijn 
inschrijving bij P/flex op de vraag op het inschrijvingsformuUer naar zijn arbeidsverleden bij de 
opdrachtgever niets ingevuld. P/flex beriep zich op art. 5 Ud 3 van de payroU-cao (waarin het 
huidige art. 6.3 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling was opgenomen) en stelde zich op het stand
punt dat zij geen rekening hoefde te houden met het opvolgend werkgeverschap. De op 1 juU 
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 formuUer zette zonder na te gaan waar-
voor hij tekende (de werknemer had ter zitting betoogd dat de opdrachtgever het formuUer 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 vraagsteUing 
kende of behoorde te kennen. Het had dan op de weg van P/flex gelegen uitdrukkehj'ker navraag 
te doen over het arbeidsverleden van de werknemer, aldus de kantonrechter. 

De afwijkende rechtspositie van de werk-
40.2.6 nemer die de AOW-gerechtigde leeftijd 

heeft bereikt 

Art. 9 en 10.6 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bevatten bijzondere regels voor de werknemer 
die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De afwijkende regeling heeft te maken met: 
- de toepassing van de ketenregeUng; 
- de rnimmumduur van de payroUovereenkomst; 
- de regeUng van het opvolgend werkgeverschap. 

De ketenregeling voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt 

De ketenregeUng van art. 7:668a BW kan op grond van art. 9.2 VPO-arbeidsvoorwaardenrege
Ung bij werknemers die in de eerste 78 weken van de payroUovereenkomst de AOW-gerechtig
de leeftijd (heeft) bereikt nog ruimer worden toegepast dan het geval is op grond van art. 8.2 
VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng. In deze situatie ontstaat pas een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met het payroUbedrijf als arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met 
tussenpozen van niet meer dan 26 weken hebben opgevolgd en een tijdsduur van 234 weken (4,5 
jaar), met inbegrip van voormelde tussenpozen, wordt overschreden. Tevens ontstaat pas een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als meer dan acht arbeidsovereenkomsten voor be
paalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 26 weken hebben opgevolgd. De negende 
arbeidsovereenkomst geldt dan als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Anders gezegd: 
gedurende een maximum periode van 264 weken kunnen maximaal acht arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd gesloten worden met een werknemer die tijdens de eerste 78 weken van de 
payroUovereenkomst de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt. 
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Ketenregeling en opvolgend werkgeverschap na einde van rechtswege wegens bereiken AOW-
gerechtigde leeftijd 

Op grond van art. 11.5 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng eindigt elke payroUovereenkomst voor 
bepaalde en onbepaalde tijd in ieder geval van rechtswege op de laatste dag van de maand voor-
afgaat aan de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, tenzij hiervan uitdruk-
keUjk wordt afgeweken in de individuele arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de werknemer voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 78 weken 
of minder in dienst was van het payroUbedrijf, kunnen op grond van art. 9.2 VPO-arbeidsvoor
waardenregeUng gedurende een periode van in totaal 234 weken maximaal acht arbeidsover
eenkomsten voor bepaalde tijd gesloten worden. Wanneer de AOW-gerechtigde werknemer bij 
dezelfde opdrachtgever doorwerkt op basis van een arbeidscontract met een ander payroUbedrijf 
dan kunnen op grond van art. 10.6 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng met dat andere payroUbe
drijf gedurende een periode van 156 weken of langer (afhankehjk van het relevante arbeidsver
leden van de werknemer) nog acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. 

Wat geldt nu, als de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwer-
ken en de (voormaUge) werkgever (bij wie hij tot dat moment in dienst is) besluit dat de werk
nemer zijn werkzaamheden zal voortzetten op basis van een arbeidsovereenkomst met een pay
roUbedrijf? Als in een dergeUjke situatie weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 
gesloten, geldt deze overeenkomst als de eerste van de reeks arbeidsovereenkomsten die vanaf 
dat moment gesloten gaan worden. Dit is geregeld in art. 10.6 VPO-arbeidsvoorwaardenrege
ling. Indien het relevante arbeidsverleden (zie hierover par. 1.40.2.4) van de AOW-gerechtigde 
werknemer minder dan 130 gewerkte weken (2,5 jaar) bedraagt, kunnen met het payroUbedrijf 
nog acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. De maximale gezamen-
Ujke duur van die arbeidsovereenkomsten bedraagt 234 weken (4,5 jaar) minus het relevante 
arbeidsverleden, met dien verstande dat altijd gedurende een mimmumperiode van 156 weken 
(3 jaar) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. Bedraagt het 
relevante arbeidsverleden van de AOW-gerechtigde werknemer 130 of meer gewerkte weken, 
dan kan de werknemer nog acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan met het 
payroUbedrijf gedurende een periode van maximaal 156 weken. Aangenomen wordt dat de met 
de AOW-gerechtigde werknemer gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechts
wege eindigen zonder dat voorafgaande opzegging nodig is op grond van art. 7:667 Ud 4 (jo. Ud 
5) BW (RagetUe-regel). In de lagere rechtspraak is inderdaad verscheidene malen aangenomen 
dat de RagetUe-regel niet van toepassing is wanneer in de cao of de individuele arbeidsover
eenkomst een pensioenbeding is opgenomen, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigt bij het intreden van de pensioengerechtigde leeftijd (zie Ktr. Haarlem 5 juni 
2008, UN BD4031 en Hof Amsterdam 26 mei 2005, JAR 2005/132. Niet uitgesloten is echter 
dat in de toekomst, onder verwijzing naar de overwegingen van de Hoge Raad in zijn arrest van 
20 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:2127 en JAR 2014/16), zou kunnen worden geoordeeld 
dat de RagetUe-regel ook van toepassing is na een dergeUjk pensioenontslag (zie hierover nader: 
par. 1.40.5.1). 

Voorbeeld 

Een werknemer is (langer dan 2,5 jaar) voor onbepaalde tijd in dienst van de werkgever. Zijn 
arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde 
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leeftijd (op basis van de bij deze werkgever geldende cao). De werknemer wil nog wel door-
gaan met werken bij deze werkgever. De werkgever stelt voor om dit te doen via een payroU
constructie. Als de werknemer hiermee akkoord gaat, kan het payrollbedrijf gedurende 156 
weken maximaal acht (van rechtswege eindigende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
aangaan met de werknemer. Op deze wijze wordt bijvoorbeeld het risico van arbeidsuitval 
door ziekte (waarmee bij werknemers in deze leeftijdscategorie meer rekening moet worden 
gehouden beperkt. 

Einde inleenovereenkomst met opdracht-
40.2.7 gever en herplaatsingsinspanningen pay

rollbedrijf 

Art. 20 en Bijlage 1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng hebben betrekking op de situatie waarin 
de inlenende opdrachtgever aan het payroUbedrijf bekendmaakt dat hij de overeenkomst van 
opdracht, op grond waarvan de werknemer bij hem is tewerkgesteld, wil beeindigen. Volgens de 
'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking steUen van 
arbeidskrachten' (versie 2008) moet de opdrachtgever een opzegtermijn van drie maanden in 
acht nemen als hij de overeenkomst van opdracht wil opzeggen. Dit geeft het payrollbedrijf de 
tijd om de beeindiging van de overeenkomst van opdracht voor te bereiden. 

Het payrollbedrijf moet zich inspannen om passende arbeid te zoeken en aan te bieden 
aan de werknemer. De werknemer is verpUcht een redeUjk aanbod tot passende vervangende 
arbeid te aanvaarden. Wat onder passende arbeid moet worden verstaan, is neergelegd in art. 
20.2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng. De inspanningsverpUchtingen van het payroUbedrijf 
bestaan uit het zoeken naar nieuwe passende werkzaamheden voor de werknemer en het be-
naderen en voordragen van de betreffende werknemer bij een of meerdere opdrachtgever(s) 
(zie Bijlage 1 Ud 2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling). Wanneer de werknemer korter dan 
vijf jaar werkzaam is geweest op basis van een of meer arbeidsovereenkomst(en) met het 
payroUbedrijf, zal het payroUbedrijf niet eerder dan een maand na het eindigen van de inleen
overeenkomst met de opdrachtovereenkomst een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. 
Wanneer de werknemer deze periode tussen de vijf en tien jaar Ugt, zal de ontslagvergunning 
niet eerder dan drie maanden na het eindigen van de inleenovereenkomst met de opdracht
overeenkomst worden aangevraagd en wanneer sprake is van een periode van langer dan tien 
jaar bedraagt deze termijn vier maanden (zie art. 20.12 en Bijlage 1 Ud 5 VPO-arbeidsvoor
waardenregeling). 

VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en het 
verlichte arbeidsrechtelijke regime van 
art. 7:691 BW 

Hoewel de VPO en haar leden er in art. 8.1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng van uitgaan dat 
payrolUng een bijzondere vorm van uitzending is in de zin van art. 7:690 BW, gaan zij er ken-
neUjk ook van uit dat art. 7:691 BW niet past in de relatie tussen het payrollbedrijf en de werkne
mer. In par. 1.40.2.2 kwam aan de orde dat een payrollbedrijf op grond van art. 8.1 VPO-arbeids
voorwaardenregeUng geen uitzendbeding als bedoeld in art. 7:691 Ud 2 BW mag opnemen in de 
arbeidsovereenkomst van de werknemer. De arbeidsovereenkomst van de werknemer kan dus 
niet van rechtswege eindigen wanneer de opdrachtgever de inleenovereenkomst met het payroU
bedrijf beeindigt. Niet aUeen is niet toegestaan een uitzendbeding als bedoeld in art. 7:691 Ud 2 
BW op te nemen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer, maar tevens begint in afwijking 
van art. 7:691 Ud 1 BW het teUen van tijdeUjke contracten voor de toepassing van art. 7:668a 
BW meteen vanaf de dag van indiensttreding (zie par. 1.40.2.1). 
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40.2.9 Uitzendbeding als VPO-arbeidsvoor
waardenregeling niet van toepassing is? 

Zou een payroUbedrijf dat de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng niet toepast, gebruik kunnen 
maken van het verUchte arbeidsrechteUjke regime in art. 7:691 Ud BW? In par. 1.5.2.1 en 5.2.5 
kwam aan de orde dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de bijzondere regehng van de uitzend
overeenkomst in afdeling 11 titel 10 Boek 7 BW uitsluitend betrekking heeft op terbeschikking-
steUing in het kader van een door de werkgever op de arbeidsmarkt vervulde allocatiefunctie. 
Aangenomen wordt dat het in art. 7:691 BW opgenomen verUchte arbeidsrechteUjke regime bij 
uitzending niet van toepassing is bij payroUing omdat payroUbedrijven geen allocatiefunctie 
vervuUen op de arbeidsmarkt. Op grond van art. 7:691 Ud 6 BW is art. 7:691 BW niet van toepas
sing op 'uitzendovereenkomsten waarbij de werkgever en de derde in een groep zijn verbonden 
als bedoeld in art. 2:24b van BW dan wel de een een dochtermaatschappij is van de ander als 
bedoeld in art. 2:24a BW' Dit betekent dat bij intra-concern detachering geen uitzendbeding kan 
worden overeengekomen met de werknemer. Uit de wetsgeschiedenis bUjkt dat met deze uitslui-
ting werd beoogd te voorkomen dat 'arbeidsorganisaties' via een eigen uitzendbureau personeel 
aan de eigen organisatie ter beschikking konden steUen, maar dan met minder verpUchtingen, 
en werknemers van de ene naar de andere eenheid konden worden verschoven om zodoende op
bouw van rechten te voorkomen. De reden van deze uitsluiting bestond erin dat de in art. 7:691 
Ud 6 BW genoemde arbeidsorganisaties geen aUocatiefunctie vervulden op de arbeidsmarkt en 
juist die allocatiefunctie de grondslag vormde van de bijzondere regehng van de uitzendovereen
komst (Kamerstukken II1996/97, 25 263, nr. 3, p. 10 en 34). 

Dat intra-concern detachering in art. 7:691 Ud 6 BW als 'uitzendovereenkomst' wordt uit
gesloten van de bijzondere regels in dit artikel impUceert niet dat intra-concern detachering 
wel kan worden aangemerkt als een vorm van uitzending in de zin van art. 7:690 BW. Met de 
bijzondere regeUng van de uitzendovereenkomst, waarvoor de definitie van art. 7:690 BW als 
toegangspoort fungeert, werd niet beoogd in een moeite door ook arbeidsrechteUjke driehoeks-
verhoudingen waarbij de terbeschikkingstelUng van werknemers niet plaatsvindt in het kader 
van een door de werkgever op de arbeidsmarkt vervulde aUocatiefunctie van een juridische basis 
te voorzien. Op grond van de wetssystematiek en de wetsgeschiedenis van art. 7:690 BW dient 
de allocatiefunctie gelezen te worden in de definitie van art. 7:690 BW. Als gevolg hiervan valt 
niet aUeen intra-concern detachering, maar ook payrolUng niet onder de definitie van art. 7:690 
BW (zie J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012, par. 6.7.1). 

Het bovenstaande brengt mee dat ook wanneer de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling niet van 
toepassing is, geen uitzendbeding kan worden overeengekomen bij payrolUng. Een met de pay
roUwerknemer overeengekomen uitzendbeding - ook als dit op basis van een (ondernemings-) 
cao mogeUjk zou zijn - is dan vernietigbaar. 

mm De payroUwerknemer en de ontslagver
goeding 

Omdat de beeindiging van de inleenovereenkomst door de opdrachtgever volgens het UWV voor 
het payrollbedrijf een bedrijfseconomische grond voor ontslag vormt, verkrijgt het payroUbe
drijf doorgaans vrij eenvoudig een ontslagvergunning voor de werknemer met een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd (zie hierover par. 1.40.4). In een kennehjk-onredeUjk-ontslagpro-
cedure oordeelden de kantonrechter te Sneek op 19 januari 2011, JAR 2011/81, m.nt. Zwemmer 
en in hoger beroep het Hof Leeuwarden op 3 april 2012, JAR 2012/133 dat de enkele opzegging 
van de inleenovereenkomst door de opdrachtgever voor het payrollbedrijf een bedrijfseconomi-
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sche grond voor het ontslag van de payroUwerknemer opleverde. Zij achtten bij de beoordeling 
van de kenneUjke onredeUjkheid van dat ontslag niet relevant of de opdrachtgever een gegronde 
reden had voor het beeindigen van de inleenovereenkomst. Naar het oordeel van de kantonrech
ter en het hof was het ontslag evenmin kenneUjk onredehjk op grond van het gevolgencriterium 
vanwege de beperkte herplaatsingsmogeUjkheden die een payroUbedrijf nu eenmaal heeft. 

Bij de beoordeling van de kenneUjke onredeUjkheid van het ontslag van de payroUwerknemer 
keken de kantonrechter en het hof dus uitsluitend naar wat het payroUbedrijf als werkgever had 
nagelaten en had kunnen doen na de opzegging van de inleenovereenkomst door de opdrachtge
ver. Wanneer de opzegging van de inleenopdracht door de opdrachtgever van het payroUbedrijf 
niet wordt getoetst bij de beoordeUng van de kenneUjke onredeUjkheid van het ontslag en altijd 
rekening wordt gehouden met de beperkte herplaatsingsmogeUjkheden van het payroUbedrijf, 
zal het ontslag van een payroUwerknemer niet snel kenneUjk onredeUjk kunnen zijn. Een derge
Ujke beperkte toetsing van de kenneUjke onredeUjkheid van het ontslag van de payroUwerkne
mer staat op gespannen voet met de jurisprudentie van Hoge Raad. 

Naar het oordeel van de Hoge Raad moet de rechter bij de beoordeUng van de kenneUjke onrede
Ujkheid van het ontslag aUe door de werknemer aangevoerde en door hem als juist bevonden om
standigheden tezamen en in onderling verband beschouwd in aanmerking nemen (HR 27 februari 
1998, NJ 1998/765. Zie ook HR 24 december 2010, JAR 2011/20. Ook wanneer de werkgever 
de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opzegde op grond van door het UWV 
aangenomen bedrijfseconomische redenen, moet hij zelfstandig oordelen over de eventuele ken
neUjke onredeUjkheid van het ontslag (HR 5 april 1991, NJ 1991/422). Omdat het payrollbedrijf 
slechts de aan het werkgeverschap verbonden financiele en administratieve verpUchtingen ver
richt, zou een juiste wetstoepassing van art. 7:681 BW daarom meebrengen dat bij de beoordeUng 
van een beroep op de kenneUjke onredeUjkheid van het ontslag door een payroUwerknemer niet 
slechts relevant is wat het payroUbedrijf als werkgever heeft nagelaten en had kunnen doen. Ook 
de gronden van de opzegging van de inleenovereenkomst door de opdrachtgever moeten hier
bij in aanmerking worden genomen. Zie hierover J.P.H. Zwemmer, 'Ontslag payroUwerknemer 
nooit kenneUjk onredeUjk?', AR Updates Commentaar 2012/319, www.ar-updates.nl. 

Omdat het payroUbedrijf als hiervoor gesteld doorgaans vrij eenvoudig een ontslagvergunning voor 
de payroUwerknemer verkrijgt, komt een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst met 
een payroUwerknemer ex art. 7:685 BW met vaak voor. In de paar gepubficeerde beschikkingen die 
thans voorhanden zijn, wisselt de wijze waarop een dergeUjk ontbindingsverzoek werd beoordeeld 
door de kantonrechter. De kantonrechter te Oost Gelre oordeelde in zijn in par. 1.5.4.2 besproken 
uitspraak van 12 oktober 2009 (JAR 2010/8) dat bij de beantwoording van de vraag of ruimte be
stand voor het toekennen van een ontbindingsvergoeding aan de payroUwerknemer moest worden 
gekeken naar de bedrijfseconomische omstandigheden van het payroUbedrijf en niet naar die van de 
opdrachtgever. Mede aan de hand van het door het payroUbedrijf ter zitting overgelegde overzicht 
van opdrachtgevers in de regio waar de werknemer woonachtig was, oordeelde de kantonrechter in 
deze zaak dat het payroUbedrijf aan zijn mspanningsverpUchtingen had voldaan en de arbeidsover
eenkomst moest worden ontbonden. Daarbij kende de kantonrechter de werknemer een neutrale 
vergoeding toe. De kantonrechter oordeelde hiermee in het voordeel van de werknemer omdat de 
opdrachtgever van het payroUbedrijf in zulke slechte financiele omstandigheden verkeerde dat hij 
niet in staat zou zijn geweest tot betaling van een ontbindingsvergoeding aan de werknemer. Op 
10 oktober 2012 (AR Updates 2012/1022) oordeelde de kantonrechter te Amsterdam echter dat bij 
de beantwoording van de vraag of de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren moest worden 
ontbonden eenzelfde beoordelingskader diende te worden gehanteerd als wanneer de werknemer in 

12 —1.40 [ArbeidsrechteUjk deel] Flexibele arbeidsrelaties - Suppl. 92 (maart 2014) 



Ontslagbescherming I Payrolling 

1.40.4.2 

Arbeidsrechtelijk deel 

dienst zou zijn geweest van de opdrachtgever. De payroUwerknemer is uitsluitend in dienst getre
den bij het payroUbedrijf teneinde te worden uitgeleend aan de opdrachtgever die ook de solUcita-
tieprocedure heeft gevoerd, zo overwoog de kantonrechter. Vervolgens ontbond de kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst wegens een vertrouwensbreuk, omdat een vruchtbare samenwerking tussen 
de werknemer en de opdrachtgever niet meer mogeUjk was, en kende de werknemer daarbij een 
(door het payroUbedrijf aan de werknemer te betalen) vergoeding toe. 

1 Ontslag wegens bedrijfseconomische 
^"^ redenen na beeindiging inleenovereen

komst door opdrachtgever 

40.4.1 Algemeen 

Als wordt aangenomen dat het payrollbedrijf en niet de opdrachtgever de werkgever ex art. 
7:610 Ud 1 BW is van de payroUwerknemer, zal het payroUbedrijf na de beeindiging van de 
inleenovereenkomst door de opdrachtgever bij het UWV om toestemming moeten verzoeken 
voor het ontslag van de werknemer. OpmerkeUjk hierbij is dat, ongeacht om welke reden de 
opdrachtgever de tewerkstelUng van de werknemer beeindigde, het payroUbedrijf het UWV we
gens bedrijfseconomische redenen - nameUjk de beeindiging van de inleenovereenkomst door 
de opdrachtgever - zal verzoeken om een ontslagvergunning. Het UWV hanteert bijzondere 
regels bij de beoordeUng van een verzoek om toestemming voor het verlenen van ontslag aan 
een payroUwerknemer. Deze bijzondere regels zijn sinds 2012 in toenemende mate onderwerp 
van debat geworden omdat payrollwerknemers op basis hiervan veel minder ontslagbescherming 
genieten dan werknemers die een reguUere arbeidsovereenkomst hebben met de eigenaar of ex
ploitant van de onderneming waarin zij de arbeid verrichten. In het Sociaal Akkoord van 11 april 
2013 spraken sociale partners en het kabinet af dat de bijzondere ontslagregels bij payroUing 
zullen worden geschrapt. Dit is tot op heden niet gebeurd (zie over de gevolgen van het schrap-
pen van deze ontslagregels bij payroUing par. 1.40.4.5). 

40.4.2 Het afspiegelingsbeginsel bij payrolling 

Een payrollbedrijf krijgt te maken met ontslag op bedrijfseconomische gronden, als een op
drachtgever de inleenovereenkomst beeindigt. De betrokken werknemer kan dan niet meer bij 
die opdrachtgever worden tewerkgesteld, en is in feite boventaUig. Als het payroUbedrijf geen 
mogeUjkheid ziet deze werknemer bij een andere opdrachtgever te herplaatsen, zit er weinig 
anders op dan voor deze werknemer een ontslagvergunning aan te vragen. Bij de beoordeUng 
van een verzoek om een ontslagvergunning door de werkgever ex art. 6 BBA 1945 is het UWV 
gebonden aan het Ontslagbesluit van de Mimster van SZW en in de Beleidsregels ontslagtaak 
UWV heeft het UWV zijn beleid bij de beoordeUng van een verzoek om een ontslagvergunning 
vastgelegd. Het UWV gaat ervan uit dat bij payrolling sprake is van een arbeidsovereenkomst 
tussen het payroUbedrijf en de payroUwerknemer. Op grond van hfdst. 16 van de Beleidsregels 
ontslagtaak van het UWV, waarin het beleid van het UWV bij de beoordeUng van een verzoek 
om een ontslagvergunning voor een payroUwerknemer is vastgelegd, hoeft het payrollbedrijf bij 
de onderbouwing van de ontslagvergunningsaanvraag (ex art. 4:1 Ud 1 Ontslagbesluit) slechts 
aannemehjk te maken dat de opdrachtgever de opdracht heeft beeindigd. Het payroUbedrijf 
hoeft daarbij niet mede te delen wat de reden is voor de beeindiging van de opdracht door de 
opdrachtgever en het UWV zal die reden ook niet toetsen (Beleidsregels ontslagtaak UWV, 
hfdst. 16-2). 
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Complicaties bij toepassing afspiegelingsbeginsel 

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet op grond van art. 4:2 Ud 1 Ont
slagbesluit het afspiegelingsbeginsel worden toegepast over aUe werknemers, werkzaam in een 
categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging (dus van het payroUbedrijf). Het afspie
gelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op 
basis van de leeftijdsopbouw binnen de desbetreffende categorie uitwisselbare functies. Het per
soneel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten 
van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. 
Vervolgens worden binnen elke leeftijdsgroep de werknemers met de kortste dienstverbanden 
als eerste voor ontslag voorgedragen. Met de verdeUng van de ontslagen over de leeftijdsgroepen 
wordt bewerkstelUgd dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en 
na de ontslagronde verhoudingsgewijs zoveel mogeUjk geUjk bUjft. Voor een payroUbedrijf kan 
dit tot lastige compUcaties leiden. Stel dat opdrachtgever A de werkrelatie met payroUwerkne
mer X wil beeindigen, en om die reden de inleenovereenkomst met het payroUbedrijf opzegt. 
Het afspiegelingsbeginsel zou dan kunnen meebrengen dat het payroUbedrijf niet werknemer 
X, maar werknemer Y, die werkzaam is bij Opdrachtgever B, voor ontslag moet voordragen. 
Werknemer Y zou dan vervangen moeten worden door werknemer X. Het is zeer de vraag of 
opdrachtgever B, die werknemer Y zelf heeft geworven en geselecteerd, daarmee akkoord gaat. 
Het is heel goed mogeUjk dat in de inleenovereenkomst is bedongen dat het payroUbedrijf geen 
werknemers ter vervanging zal voordragen in het kader van de naleving van art. 4:2 Ud 1 Ont
slagbesluit. Zie ook de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter 
beschikking steUen van arbeidskrachten' (versie juni 2008). Art. 6 van deze algemene voor
waarden inzake de vervanging van flexibele arbeidskrachten door de opdrachtnemer in verband 
met de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, is bij payroUing niet van toepassing (art. 27.1 
Algemene voorwaarden). 

40.4.3 Toepassing hardheidsclausule: hoofdstuk 
16 Beleidsregels ontslagtaak UWV 

Het afspiegelingsbeginsel zorgt dus voor compUcaties bij payroUing. In verband hiermee heeft 
het UWV, ervan uitgaande dat bij payroUing sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen het 
payrollbedrijf en de payroUwerknemer, na overleg met het Ministerie van SZW in hfdst. 16 van 
de Beleidsregels ontslagtaak UWV vastgelegd dat payroUbedrijven steeds een beroep kunnen 
doen op de hardheidsclausule in art. 4:2 Ud 3 Ontslagbesluit. De hardheidsclausule houdt in dat 
het UWV de werknemer die uit hoofde van zijn functie bij een derde is tewerkgesteld om onder 
toezicht en leiding van die derde werkzaam te zijn bij de toepassing van het afspiegeUngsbegin-
sel buiten beschouwing kan laten, indien een werkgever aannemehjk maakt dat de vervanging 
van deze werknemer in redeUjkheid niet kan worden geeffectueerd. Volgens het UWV is dit 
laatste aan de orde bij payroUing. Toepassing van de hardheidsclausule heeft tot gevolg dat de 
afspiegeling beperkt kan worden tot de werknemers van het payroUbedrijf die werkzaam zijn bij 
de opdrachtgever die de werkrelatie met een werknemer van het payrollbedrijf heeft beeindigd. 

Met een beroep op de hardheidsclausule kan het payroUbedrijf de afspiegeling dus beperken 
tot de payroUwerknemers die werkzaam zijn bij de opdrachtgever die de inleenopdracht van de 
payroUwerknemer heeft beeindigd. Het af spiegelingsbeginsel is dus beperkt tot de payroUwerk
nemers die bij een opdrachtgever aan het werk zijn. Wat moet er nu gebeuren als de werknemer 
voor wie de inleenovereenkomst wordt beeindigd, niet de werknemer is die volgens de beperkte 
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toepassing van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag kan worden voorgedragen? Het UWV 
vindt dat in die situatie van het payroUbedrijf verlangd mag worden dat deze gaat overleggen met 
de opdrachtgever om hem te bewegen de opdracht te beeindigen van een payroUwerknemer die 
volgens het afspiegeUngsbeginsel als eerste voor ontslag in aanmerking komt. Het payroUbedrijf 
moet, als de ontslagaanvraag wordt ingediend, ook in een toeUchting aangeven wat hij in dit 
kader heeft ondernomen. Als de opdrachtgever volhardt in de beeindiging van de inleenopdracht 
van de betrokken werknemer, zal het payroUbedrijf zich hieraan moeten conformeren. Het pay
rollbedrijf heeft nu eenmaal geen zeggenschap over het personeelsbeleid bij de opdrachtgever 
en kan de opdrachtgever dan ook niet dwingen. Het payroUbedrijf kan dan eveneens een beroep 
doen op de hardheidsclausule omdat vervanging van de werknemer die volgens het afspiege
Ungsbeginsel voor ontslag in aanmerking zou moeten komen, niet mogeUjk is. 

Herplaatsing van de payroUwerknemer 

Als via het afspiegeUngsbeginsel in beperkte vorm de payroUwerknemer geselecteerd is die 
voor ontslag wordt voorgedragen, wil dat nog niet zeggen dat het payrollbedrijf hier direct een 
ontslagvergunning voor zal krijgen. Evenals andere werkgevers moet ook een payroUbedrijf 
zich inspannen om ontslag te voorkomen. In hfdst. 16 (16-3 en 16-4) van de Beleidsregels ont
slagtaak van het UWV wordt vermeld wat in dit kader van een payroUbedrijf wordt verwacht. 
Het payroUbedrijf moet nagaan of er bij andere aangesloten opdrachtgevers vacatures zijn — of 
op korte termijn vrij komen — waar een overtolUg geworden werknemer voor in aanmerking 
zou kunnen komen. Is dat het geval, dan moet daar serieus werk van worden gemaakt. Bij een 
ontslagverzoek moet dan ook bhjken dat het payroUbedrijf is nagegaan of er bij andere bij hem 
aangesloten opdrachtgevers geschikte vacatures zijn (of op korte termijn komen). Informatie 
van de verschiUende opdrachtgevers is hiervoor noodzakeUjk. Ook moet bUjken dat het payroU
bedrijf de werknemer op het bestaan van vacatures heeft gewezen en hem met de betreffende 
opdrachtgever in contact heeft gebracht. Een en ander zal tijd vergen. Dat betekent dat op het 
moment dat de inleenovereenkomst van de payroUwerknemer wordt beeindigd doorgaans niet 
per direct een ontslagvergunning aangevraagd kan worden, zo stelt het UWV. 

Goed werkgeverschap en herplaatsingsinspannmgen payrollbedrijf 

In de Beleidsregels ontslagtaak van het UWV wordt benadrukt dat een payroUbedrijf niet als 
argument kan aanvoeren dat men de overtoUige werknemer met kan herplaatsen omdat de op
drachtgevers nu eenmaal zelf hun werving en selectie doen. Het UWV vindt dit niet van goed 
werkgeverschap getuigen. Volgens het UWV moet een payroUbedrijf dus op grond van art. 7:611 
BW zoeken naar mogeUjkheden om een werknemer die niet meer bij de opdrachtgever kan 
worden tewerkgesteld (omdat deze de inleenovereenkomst heeft opgezegd), te plaatsen bij een 
andere opdrachtgever. De herplaatsingsinspanningen van het payroUbedrijf op grond van art. 20 
en Bijlage 1 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bij de beeindiging van de inleenovereenkomst 
door de opdrachtgever sluiten hierbij aan (zie par. 1.40.2.7). 

40.4.4 Geen wederindiensttredingsvoorwaarde 

Op grond van art. 4:5 Ontslagbesluit kan het UWV bij een bedrijfseconomisch ontslag aan de 
beschikking waarin toestemming voor het ontslag wordt verleend een wederindiensttredingsvoor-
waarde verbinden. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever binnen 26 weken na de bekendma-
king van die toestemming geen werknemer in dienst zal nemen voor het verrichten van werkzaam-
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heden van dezelfde aard, dan nadat hij de ontslagen werknemer in de gelegenheid heeft gesteld zijn 
vroegere werkzaamheden op de bij de werkgever gebruikeUjke voorwaarden te hervatten. 

In de Beleidsregels Ontslagtaak van het UWV (hfdst. 16-4) geeft het UWV aan dat deze 
wederindiensttredingsvoorwaarde niet zal worden verbonden aan ontslagvergunningen voor 
payroUwerknemers, omdat een dergeUjke voorwaarde niet aansluit bij het wezen van de drie-
hoeksverhouding tussen het payrollbedrijf, de opdrachtgever en de payroUwerknemer. Een pay
roUbedrijf kan aan deze voorwaarde geen invuUing geven, omdat het payroUbedrijf de payrol-
lwerknemer niet zelf werft en selecteert, aldus het UWV. 

._ . - Toepassing hardheidsclausule in strijd 
I met strekking BBA 1945? 

In zijn dissertatie stelt Zwemmer zich op het standpunt dat in de Beleidsregels ontslagtaak van 
het UWV ten koste van de payroUwerknemer onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
omstandigheid dat het payrollbedrijf slechts als 'papieren werkgever' fungeert (J.P.H. Zwem
mer, Pluraliteit van werkgeverschap, Deventer: Kluwer 2012 p. 70. Zie ook: J.P.H. Zwemmer, 
'Ontslag payroUwerknemer nooit kenneUjk onredeUjk?', AR Updates Commentaar 2012/319, 
www.ar-updates.nl). Aan het verkrijgen van toestemming van het UWV voor het opzeggen van 
de arbeidsovereenkomst van een payroUwerknemer zijn veel minder voorwaarden verbonden 
dan aan het verkrijgen van een ontslagvergunning voor een gewone werknemer, dat wil zeggen, 
een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met de eigenaar of exploitant van de onderne
ming waarin hij werkzaam is. Deze gewone werknemer komt aUeen in aanmerking voor ontslag 
wanneer het afspiegeUngsbeginsel op juiste wijze is toegepast en bovendien zal de werkgever 
de reden voor het ontslag inhoudeUjk voldoende moeten onderbouwen bij het UWV. Bij een 
ontslag om bedrijfseconomische redenen geschiedt dat onder meer met jaarstukken en (omzet) 
prognoses en bij een verzoek om een ontslagvergunning wegens disfunctioneren, verwijtbaar 
handelen of nalaten of wegens een verstoorde arbeidsrelatie zal door de werkgever aannemeUjk 
moeten worden gemaakt en met bescheiden moeten worden onderbouwd dat het ontslag noodza-
keUjk is en de werknemer niet elders in de onderneming kan worden geplaatst. Als de werkgever 
twijfelt aan de aannemeUjkheid van deze gronden en hij niet het risico wil lopen dat het UWV 
de ontslagvergunning niet toekent, zal hij de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te 
ontbinden, dan wel deze in overleg met de werknemer proberen te beeindigen. In beide gevallen 
ontvangt de werknemer dan doorgaans een ontslagvergoeding. 

Bij payroUing doet de werknemer in feite afstand van de ontslagbescherming die hij ontleent 
aan deze voorschriften op het moment dat hij een arbeidscontract sluit met het payroUbedrijf. De 
preventieve toetsing door het UWV bij het ontslag van een payroUwerknemer is dan niet meer 
dan een wassen neus. In Ujn hiermee oordeelde de kantonrechter te Rotterdam op 21 december 
2012 (JAR 2013/46 en JIN 2013/3 m.nt. Zwemmer) dat een beroep op de hardheidclausule door 
een payroUbedrijf in deze situatie in strijd is met de strekking van het BBA 1945. In deze zaak 
zegde de opdrachtgever, zonder daarbij het afspiegeUngsbeginsel in acht te nemen, een deel van 
de inleenovereenkomsten op van de door een payroUbedrijf aan hem ter beschikking gestelde 
werknemers. Het payrollbedrijf verzocht de opdrachtgever de opzegging van de inleenovereen
komsten te heroverwegen en het afspiegeUngsbeginsel in acht te nemen bij het selecteren van 
de werknemers wier inleenovereenkomsten zouden worden beeindigd. Nadat de opdrachtgever 
hieraan geen gehoor gaf, vroeg en verkreeg het payroUbedrijf van het UWV vergunningen voor 
het ontslag van deze werknemers. Het payroUbedrijf verzocht de kantonrechter om de ontbin
ding van de arbeidsovereenkomst van een van hen in verband met de arbeidsongeschiktheid van 
de werkneemster. Het payroUbedrijf vroeg de kantonrechter bij de beoordeling van dit verzoek 
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reflexwerking toe te kennen aan hfdst. 16 van de Beleidsregels ontslagtaak van het UWV. De 
kantonrechter ging hier met in mee. Volgens de kantonrechter stand vast dat het payroUbedrijf 
en de werkneemster zich jegens elkaar hadden verbonden middels de schrifteUjk vastgelegde 
arbeidsovereenkomst en het payroUbedrijf de formele werkgever was van werkneemster. Daar 
stand naar het oordeel van de kantonrechter tegenover dat bij beschouwing van de feiteUjke 
situatie de relatie tussen de opdrachtgever en de werkneemster moest worden aangemerkt als 
een (materieie) arbeidsovereenkomst. De werkneemster was geworven en geselecteerd door de 
opdrachtgever, het payroUbedrijf had geen enkele zeggenschap over de wijze waarop werkneem
ster haar werkzaamheden verrichtte en de opdrachtgever besUste of de overeenkomst tussen het 
payrollbedrijf en de werkneemster feiteUjk zou eindigen. 

Het is juist deze positie van de opdrachtgever als materieie, niet contractuele werkgever, die 
naar het oordeel van de kantonrechter van uitermate groot belang is bij de beoordeUng van de 
vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen dient te worden ontbonden. In de situatie die 
zich hier voordoet moet, zo overwoog de kantonrechter, 'bij de beantwoording van de vraag 
welke werkneemster(s) voor ontbinding (ontslag) in aanmerking komt (komen), worden geke
ken naar de arbeidsverhouding waarvan de werkneemster deel uitmaakt, in haar geheeU Gelet 
op het doel van het BBA 1945 - de bescherming van de sociaal-economische verhoudingen in 
Nederland, waarbij vooral met het hierin neergelegde preventieve ontslagtoezicht wordt beoogd 
sociaal ongerechtvaardigd ontslag te voorkomen - moet naar het oordeel van de kantonrechter 
bij de toepassing van het Ontslagbesluit door de payroUconstructie worden heengekeken. De 
arbeidsverhouding die bij payroUing bestaat tussen de werknemer en de opdrachtgever impU-
ceert volgens de kantonrechter dat het payroUbedrijf bij een verzoek om een ontslagvergunning 
het afspiegeUngsbeginsel moet laten toepassen door de opdrachtgever. Daarbij moet door het 
payrollbedrijf (namens de opdrachtgever) worden afgespiegeld binnen de materieie werkgever, 
de opdrachtgever. Nu op grond van hfdst. 16 van de Beleidsregels ontslagtaak van het UWV ook 
een ontslagvergunning aan het payroUbedrijf wordt verleend wanneer de opdrachtgever weigert 
het afspiegeUngsbeginsel toe te passen, zijn deze beleidsregels naar het oordeel van de kanton
rechter in strijd met de strekking van het BBA 1945. De kantonrechter kwam daarmee niet meer 
toe aan een oordeel over de door het payroUbedrijf ingeroepen reflexwerking van deze beleids
regels en wees hij het ontbindingsverzoek af. 

Bijzondere ontslagregels bij payrolling in hoofdstuk 16 Beleidsregels ontslagtaak UWV ge-
schrapt in 2014? 

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 spraken sociale partners en het kabinet af dat de bij
zondere ontslagregels bij payrolUng zullen worden geschrapt. Daarbij zal wel moeten worden 
nagedacht over wat na de afschaffing van deze regels zou moeten gebeuren in de situatie waarin 
de opdrachtgever geen goede reden heeft voor het beeindigen van de inleenovereenkomst met 
betrekking tot de payroUwerknemer (bijvoorbeeld door te volharden in de beeindiging van de 
tewerkstelling van een payroUwerknemer die op grond van het afspiegeUngsbeginsel met in 
aanmerking komt voor ontslag). Hierover heeft het UWV immers niets te zeggen. Hoewel het 
payroUbedrijf in deze situatie geen ontslagvergunning meer zou kunnen krijgen, is de payrol-
lwerknemer wel zijn werk kwijt. De payroUwerknemer zou zich dan op het standpunt kunnen 
steUen dat de opdrachtgever en niet het payrollbedrijf als zijn werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW 
moet worden gekwaUficeerd en op die grond wedertewerksteUing kunnen vorderen. 

Of de werknemer hiermee succes heeft, is echter ondanks de in par. 1.5.2.7 besproken uit
spraken uit 2013 (waarin het payroUbedrijf telkens als de werkgever ex art. 7:610 Ud 1 BW 
werd gekwaUficeerd) nog steeds ongewis. Als toch wordt geoordeeld dat het payroUbedrijf de 
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40.4.6 
Kan een payrollbedrijf niet gebruik maken 
van Bijlage B Ontslagbesluit? 

Een 'zuiver' payroUbedrijf valt niet onder Bijlage B van het Ontslagbesluit, waarin regels wor
den gegeven voor een bedrijfseconomisch ontslag in de uitzendsector. Een payroUbedrijf valt 
niet onder de definitie van uitzendwerkgever die in Bijlage B wordt gegeven (zie par. H.40.8). 
Een uitzendwerkgever moet nameUjk als doelstelUng hebben in het kader van zijn beroep of 
bedrijf werknemers ter beschikking te stellen aan derden (opdrachtgevers) om onder hun lei-
ding en toezicht werkzaam te zijn en zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar 
te brengen. Voor de toepassing van Bijlage B Ontslagbesluit moet de werkgever dus een al
locatiefunctie vervuUen op de arbeidsmarkt. Dit is een voorwaarde waaraan het payroUbedrijf 
niet kan voldoen. Daardoor kan een payroUbedrijf geen gebruik maken van de regeUng voor de 
uitzendsector in Bijlage B, maar zal een beroep moeten worden gedaan op de hardheidsclausule 
van art. 2:4 Ud 3 Ontslagbesluit. 

40.4.7 
Het afspiegelingsbeginsel bij uitzendbed-
rijven die ook payrollen 

In de Beleidsregels Ontslagtaak van het UWV (hfdst. 16-4) besteedt het UWV aandacht 
aan de positie van zogenoemde 'gemengde bedrijven'. Onder een gemengd bedrijf wordt 
verstaan een bedrijf waar payrolUng een deelactiviteit is naast het uitzenden van werknemers 
volgens de uitzendformule. In een dergeUjk gemengd bedrijf zijn dus zowel payroUwerkne
mers als uitzendkrachten in dienst. Hoe moet bij een dergelijk bedrijf het afspiegelingsbegin
sel worden toegepast, als een opdrachtgever de inleenovereenkomst met het payrollbedrijf 
beeindigt? 

Het UWV vindt dat ook in een dergeUjke situatie geldt dat het gemengde bedrijf de betreffen
de payroUwerknemer niet hoeft te spiegelen aan de payroUwerknemers die bij andere opdracht
gevers werkzaam zijn. Het gemengde bedrijf moet de werknemer die door het opzeggen van de 
payrollovereenkomst zijn werkzaamheden op grond van hfdst. 16-4 Beleidsregels Ontslagtaak 
UWV wel spiegelen aan "zijn overige werknemers (de payroUwerknemers, werkzaam bij de 
opdrachtgever die de opdracht heeft beeindigd en de uitzendwerknemers van het gemengde be
drijf), uiteraard voor zover werkzaam in een uitwisselbare functie." 

18 — 1.40 [Arbeidsrechtelijk deel] Flexibele arbeidsrelaties - Suppl. 92 (maart 2014) 

werkgever is in de zin van art. 7:610 Ud 1 BW zal ook in de situatie waarin de opdrachtgever 
ten onrechte of zonder goede reden overging tot het beeindigen van de inleenovereenkomst met 
betrekking tot van de payroUwerknemer uiteindehjk toch een ontslagvergunning moeten worden 
toegekend aan het payroUbedrijf. Dan staat voor de payroUwerknemer aUeen nog de weg open 
een schadevergoeding ex art. 7:681 BW te vorderen op grond van de kenneUjke onredeUjkheid 
van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst door het payrollbedrijf. Of dat hem zal baten ( 

is onzeker (zie par. 1.40.3). Een alternatief zou zijn in de Beleidsregels ontslagtaak UWV op te V 
nemen dat in deze situatie geen ontslagvergunning wordt verleend door het UWV en het payroll
bedrijf de kantonrechter zal moeten verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kan
tonrechter zou dan het ten onrechte of zonder goede reden beeindigen van de tewerkstelling van 
de payroUwerknemer kunnen laten meewegen in een door hem aan de payroUwerknemer toe te 
kennen vergoeding. Het payroUbedrijf zou deze vergoeding dan - op grond van de hierover met 
de opdrachtgever in de inleenovereenkomst gemaakte afspraken - op zijn beurt weer in rekening 
kunnen brengen bij de opdrachtgever. 
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Moet Bijlage B van het Ontslagbesluit worden toegepast op ontslagvergunningsaanvragen van 
gemengde bedrijven? 

Een 'zuiver' payroUbedrijf valt niet onder Bijlage B van het Ontslagbesluit, waarin regels wor
den gegeven voor een bedrijfseconomisch ontslag in de uitzendsector. Een payroUbedrijf valt 
niet onder de definitie van uitzendwerkgever in Bijlage B (zie par. 1.40.4.5). Als sprake is van 
een 'gemengd bedrijf zou men zich kunnen afvragen of nu misschien wel wordt voldaan aan de 
definitie van uitzendwerkgever. Dit zou het geval zijn als het payrollbedrijf zich ook bezighoudt 
met het bij elkaar brengen van de vraag naar en het bijeenbrengen van de vraag naar (tijdeUjke) 
arbeid. De payroll- en uitzendactiviteiten moeten dan vanuit hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd 
(en dus niet zijn ondergebracht in verschiUende rechtspersonen of groepsmaatschappijen). 

In de Beleidsregels Ontslagtaak van het UWV (hfdst. 16-4) wordt vermeld dat als Bijlage B van 
toepassing zou zijn op het gemengde bedrijf, het UWV de ontslagaanvraag voor de payroUwerk
nemer pas in behandeUng neemt als een herplaatsingsperiode van een, drie of vier maanden in 
acht is genomen. Dit sluit aan bij de in par 1.40.2.7 besproken perioden waarin het payroUbedrijf 
zich op grond van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng na de beeindiging van de inleenovereen
komst door de opdrachtgever moet inspannen om passende arbeid te zoeken voor de werknemer 
voordat het payroUbedrijf een ontslagvergunning mag aanvragen. Voorts is op grond van de 
Beleidsregels Ontslagtaak UWV (hfdst. 16-5) de toepassing van het afspiegeUngsbeginsel in 
geval van payroUing door een gemengd bedrijf iets ruimer wanneer Bijlage B van toepassing 
is. De payroUwerknemer voor wie geen werk meer is bij de opdrachtgever moet dan niet al
leen gespiegeld worden aan de payroUwerknemers en uitzendkrachten die bij die opdrachtgever 
werkzaam zijn, maar ook aan de uitzendkrachten die werkzaam zijn bij andere opdrachtgevers. 
Bij deze andere opdrachtgevers moeten dan wel vier of meer uitzendkrachten werkzaam zijn 
in uitwisselbare functies en bij opdrachtgevers waarmee de overeenkomst van opdracht binnen 
twee maanden zal eindigen hoeft niet te worden afgespiegeld. Deze termijn van twee maanden 
wordt gerekend vanaf de datum waarop de inleenopdracht voor de voor ontslag voorgedragen 
werknemer(s) is komen te vervallen. 

I E 
40.5.1 

De Ragetlie-regel en payrolling 

Betekenis van de Ragetlie-regel 

Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die anders eindigde dan 'door rechtsgeldige 
opzegging of door ontbinding door de rechter', wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd, dan is voor de beeindiging van deze laatste overeenkomst voorafgaande op
zegging nodig. Deze regel is te vinden in art. 7:667 Ud 4 BW. De naam RagetUe is ontleend aan 
een arrest van de Hoge Raad van 4 april 1986, NJ 1987/678, waarin werknemer RagetUe 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 RagetUe toe en oordeelde dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
die een voortzetting vormt van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, door opzegging 
dient te worden beeindigd om de werknemer met de met het vereiste van opzegging gepaard 
gaande ontslagbescherming te onthouden. De in dit arrest door de Hoge Raad geformuleerde re
gel is (deels) gecodificeerd in art. 7:667 Ud 4 BW Als de Ragetlie-regel van toepassing is op een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, heeft dit tot gevolg dat deze arbeidsovereenkomst met 
van rechtswege eindigt, maar moet worden opgezegd (of ontbonden). Als de werkgever ervoor 
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kiest de arbeidsovereenkomst op te zeggen, moet hij dus een ontslagvergunning aanvragen, de 
ontslagverboden nakomen en een opzegtermijn in acht nemen. 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 tijdeUjke arbeidsovereenkomst zou verwachten. 

Rechtsgeldige opzegging 

Onder 'rechtsgeldige opzegging' verstaat de wetgever een opzegging die '"niet meer in rechte 
aangetast kan worden, of 'die (niet) meer vernietigbaar is'" (Kamerstukken II1998/99, 26 257, 
nr. 7, p. 5 en nr. 12, p. 19). In de praktijk zal de Ragetlie-regel met name van toepassing zijn 
als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden wordt beeindigd 
en vervolgens aansluitend door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet, 
dan wel met een onderbreking van niet meer dan drie maanden. In zijn arrest van 20 december 
2013 (ECLI:NL:HR:2013:2127 en JAR 2014/16) oordeelde de Hoge Raad dat ook wanneer de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt als gevolg van opzegging door de werknemer, 
geen sprake is van een rechtsgeldige opzegging in de zin van art. 7:667 Ud 4 BW. Ook in die situ
atie vindt geen toetsing van het ontslag plaats, zo motiveert de Hoge Raad zijn oordeel. De ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ook van rechtswege eindigen (vgl. HR 13 juU 2012, 
JAR 2012/209). Op grond van de tekst van art. 7:667 Ud 4 BW zou de RagetUe-regel ook in geval 
van een dergeUjk einde van rechtswege van toepassing zijn. In de lagere rechtspraak is echter 
verscheidene malen aangenomen dat de RagetUe-regel niet van toepassing is wanneer in de cao 
of de individuele arbeidsovereenkomst een pensioenbeding is opgenomen, op grond waarvan de 
arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het intreden van de pensioengerechtigde leeftijd 
(zie Ktr. Haarlem 5 juni 2008, UN BD4031 en Hof Amsterdam 26 mei 2005, JAR 2005/132). 
Ik acht niet uitgesloten dat in de toekomst, onder verwijzing naar de overwegingen van de Hoge 
Raad in zijn hiervoor aangehaalde arrest van 20 december 2013, zou kunnen worden geoordeeld 
dat de RagetUe-regel ook van toepassing is na een dergeUjk pensioenontslag. 

Hetbegrip 'voortzetten' 

De RagetUe-regel is aUeen van toepassing als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een 
'voortzetting' is van de voorgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiermee wordt 
bedoeld dat de identiteit van de twee arbeidsovereenkomsten geUjk moet zijn. De werknemer 
moet dus dezelfde werkzaamheden bUjven verrichten, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en 
voor hetzelfde salaris. Het enige wat verandert, is dus de duur van de arbeidsovereenkomst. 

40.5.2 De Ragetlie-regel en payrolling 

Art. 7:667 Ud 4 BW is, anders dan de ketenregeUng van art. 7:668a BW, van dwingend recht. Het 
is dus niet mogeUjk om hiervan af te wijken in een cao. 

Een voorbeeld: een payroUwerknemer heeft met een payroUbedrijf een payrollovereenkomst 
voor onbepaalde tijd gesloten. De werknemer wil er twee maanden tussenuit om een range reis 
te maken. De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op of in overleg met de inlenende op
drachtgever en het payroUbedrijf wordt de payrollovereenkomst met wederzijds goedvinden be
eindigd. Na afloop van de reis meldt de werknemer zich bij de inlener met de vraag of hij het 
werk weer kan hervatten. De inlener gaat akkoord en verzoekt het payroUbedrijf de werknemer 
weer in dienst te nemen en aan hem ter beschikking te steUen. Zou nu een payroUovereenkomst 
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voor bepaalde tijd worden gesloten, dan is art. 7:667 Ud 4 BW van toepassing. De arbeidsover
eenkomst voor bepaalde tijd met het payroUbedrijf eindigt niet van rechtswege. 

40.5.3 De Ragetlie-regel en opvolgend werk
geverschap 

Op grand van art. 7:667 Ud 5 BW is de RagetUe-regel ook van toepassing wanneer dezelfde 
werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redeUjkerwijs 
geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkanders opvolger te zijn. Hier
van 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 arbeidsovereen
komst met wederzijds goedvinden of na opzegging door de werknemer eindigde, binnen een 
termijn van drie maanden dezelfde werkzaamheden op vergeUjkbare voorwaarden voortzet bij 
deze werkgever, maar dan op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een 
payroUbedrijf. De RagetUe-regel is dus relevant bij payrolUng 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 
een 'voortzetting' van de arbeidsovereenkomst met het payroUbedrijf als opvolgend werkgever 
in de zin van art. 7:667 Ud 5 BW. Dat betekent dat wanneer deze werknemer op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst treedt bij het payroUbedrijf, deze arbeidsover
eenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt. 

Art. 10.5 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bepaalt dat, wanneer de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd bij de vorige werkgever(s) door rechtsgeldige opzegging dan wel door ontbin
ding door de rechter is geeindigd (art. 7:667 Ud 4 BW is dan niet van toepassing), het relevante 
arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) mee kan teUen bij het bepalen van de rechtspositie 
van de werknemer bij het payroUbedrijf als het payrollbedrijf als opvolgend werkgever moet 
worden aangemerkt. Indien het relevante arbeidsverleden van de werknemer minder dan 78 ge
werkte weken bedraagt, kan hij met het payroUbedrijf nog acht arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd aangaan. De maximale gezamenUjke duur van die overeenkomsten bedraagt 182 
weken verminderd met het relevante arbeidsverleden. Indien het relevante arbeidsverleden bij 
de vorige werkgever(s) 78 weken of meer bedraagt, kan hij met het payroUbedrijf nog acht ar
beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan voor de maximale gezamenUjke duur van 104 
weken. Een opzegging door de curator ex art. 40 FaiUissementswet wordt voor de toepassing van 
art. 10.5 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng niet als een rechtsgeldige opzegging aangemerkt. 

Melding arbeidsverleden 

Als de opdrachtgever zijn werknemers in dienst laat treden van het payroUbedrijf, is hij jegens 
het payrollbedrijf verpUcht om het arbeidsverleden van die werknemers 'voor zover bij hem be
kend' te melden. Dit volgt uit art. 29.2 van de 'Algemene voorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het ter beschikking steUen van arbeidskrachten' (versie juni 2008) en zal ook zijn 
geregeld in de overeenkomst van opdracht van de opdrachtgever met het payrollbedrijf. Ook de 
werknemer moet op het inschrijfformuher aangeven of en zo ja , hoe fang hij bij de opdrachtge
ver in dienst is geweest. Het payroUbedrijf wil op deze manier voorkomen dat men onverwachts 
wordt geconfronteerd met claims die gebaseerd zijn op het opvolgend werkgeverschap. Het 
payroUbedrijf zal dan op grond van de in par. 1.40.2.5 genoemde rechtspraak de betekenis van 
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het arbeidsverleden onder de aandacht van de werknemer moeten brengen en hier uitdrukkeUjk 
naar moeten vragen. 

Art. 6 Ud 3 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bepaalt dat art. 7:668a Ud 2 BW en art. 8 Ud 
2 VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng (bepalingen over het opvolgend werkgeverschap) niet van 
toepassing zijn op het payroUbedrijf dat de toepassehjkheid daarvan niet heeft kunnen voorzien 
als gevolg van het bewust of anderszins verwijtbaar door de werknemer verstrekken van onjuiste 
of onvoUedige inUchtingen omtrent zijn arbeidsverleden. Art. 7:667 Ud 5 BW wordt niet ge
noemd, en dat is ook correct. Zoals hiervoor gesteld, is art. 7:667 Ud 5 BW dwingend recht zodat 
dit niet buiten toepassing kan worden verklaard, ook niet bij cao. 
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45. VPO-arbeidsvoorwaardenregeling 

451 VPO-arbeidsvoorwaardenregeling 

In par. 1.45.2 is de tekst van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen. In maart 2011 
zegden de vakbonden de payroU-cao op en deelden mee met (verder) te willen onderhandelen 
over een nieuwe payroU-cao. De VPO gaat ervan uit dat payrolUng als uitzendovereenkomst in 
de zin van art. 7:690 BW vanaf 1 januari 2012 valt onder de (algemeen verbindend verklaarde) 
ABU-CAO. Naar aanleiding hiervan heeft de VPO een arbeidsvoorwaardenregeUng opgesteld 
waarin de meeste bepalingen uit de geeindigde payroU-cao zijn opgenomen. De leden van de 
VPO zijn verpUcht deze arbeidsvoorwaardenregeUng toe te passen op hun werknemers. 

Uit de aanhef van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng bhjkt dat hiermee wordt beoogd de ar
beidsvoorwaarden van de payroUwerknemer zo veel mogeUjk te laten aansluiten bij — het niveau 
van — de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden in de onderneming en/of sector waarin de payrol-
lwerknemer werkzaam is. De VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng is voor de werknemer gunstiger 
dan de ABU-CAO. De werknemer heeft op grond van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng onder 
meer sneUer een sterkere rechtspositie. Het is echter de vraag wat de rechtskracht is van de VPO-
arbeidsvoorwaardenregeUng. Kunnen aan de ABU-CAO gebonden VPO-leden er bijvoorbeeld 
toch voor kiezen de arbeidsvoorwaarden uit de ABU-CAO toe te passen, aangenomen dat zij nu 
(weer) onder de werkingssfeer van de ABU-CAO vallen? Nu de VPO-arbeidsvoorwaardenrege
Ung eenzijdig door de VPO is opgesteld, kan deze regeling niet worden aangemerkt als een cao in 
de zin van art. 1 Wet CAO. De leden van de VPO zijn dus niet op grond van de Wet CAO (of de 
Wet AVV) verpUcht de VPO-arbeidsvoorwaardenregeting toe te passen. Wel kunnen bij of krach
tens de statuten verpUchtingen voor leden worden verbonden aan het Udmaatschap van de VPO 
(zie art. 2:34a BW). Art. 6 van de statuten van de VPO bepaalt dat haar leden moeten voldoen 
aan de Hdmaatschapsvereisten en financiele verpUchtingen zoals omschreven in het huishoudeUjk 
reglement. Art. 3a van het HuishoudeUjk Reglement van de VPO bepaalt dat ieder Ud de VPO-ar
beidsvoorwaardenregeUng moet toepassen op iedere payroUovereenkomst die door het Ud wordt 
aangegaan met een werknemer. Het niet naleven van deze verpUchting vormt een grond voor 
opzegging van het Udmaatschap van de VPO wegens het niet voldoen aan de vereisten daarvan. 
Of daarmee wordt bewerksteUigd dat VPO-leden de VPO-arbeidsvoorwaardenregeUng onverkort 
zullen toepassen valt te betwijfelen. Zo meldt VPO-Ud Driessen HRM_payroU op de website: 

"Bij Driessen geldt voor aUe mogeUjke contractvormen de CAO voor Uitzendkrachten (ABU-
CAO). Het is mogeUjk de ABU-CAO al dan niet aan te vuUen met de Arbeidsvoorwaardenrege
Ung voor Werknemers van Payroll Ondernemingen (VPO-ArbeidsvoorwaardenregeUng) (http:// 
www.driessenpayroU.nl/pm-onze-werkwijze/arbeidsovereenkomst)." 

VPO-Ud PayroU Select meldt op de website: 

"Of u het beste kunt kiezen voor de ABU CAO met of zonder de aanvullingen op basis van de 
VPO ArbeidsvoorwaardenregeUng, is met name afhankeUjk van de motivatie waarom u besluit 
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te gaan payroUen. Kiest u voor flexibiUteit, binding of wilt u juist payroUen omdat u de werk
zaamheden wilt outsourcen? (http://www.payroUselect.nl/payroU-select-nl-werkgevers-payroU-
services-abuofvpocao.asp)." 

Hieruit bUjkt dat in de praktijk VPO-leden proberen te omzeilen hetgeen de VPO met de arbeids
voorwaardenregeUng heeft beoogd. 

45 2 Tekst VPO-arbeidsvoorwaardenregeling 
(uitgave juni 2013) 

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen 

Inleiding 

Deze arbeidsvoorwaardenregeUng wordt integraal toegepast door aUe leden van de Vereniging 
Payroll Ondernemingen (VPO), gevestigd te Amsterdam. Het doel van deze regeUng is om zo 
veel als mogeUjk aan te sluiten bij — het niveau van — de arbeidsvoorwaarden die gelden in de 
onderneming en/of sector waarin de payroUwerknemers werkzaam zijn. 

Sinds 2006 gold een CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen. De vakbonden heb
ben om hen moverende redenen deze CAO niet wiUen voortzetten. Als gevolg daarvan zijn de 
leden van de VPO gebonden aan de ABU CAO voor Uitzendkrachten. Met deze arbeidsvoor
waardenregeUng wordt de weg voortgezet die partijen bij de VPO-CAO met deze laatste CAO 
zijn ingeslagen, binnen een nieuw juridisch kader. 

De VPO verpUcht haar leden de ABU-CAO toe te passen, ook als deze niet algemeen verbindend 
is verklaard.1 Boven op de voorwaarden van die CAO, gelden de bepalingen van deze regeUng. 
De ABU-CAO komt nameUjk met voldoende tegemoet aan het hiervoor omschreven doel, maar 
is meer gericht op het creeren van een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid voor de uitzendsector. De 
VPO is van mening dat een dergeUjke benadering met past bij de aard van de payrollverhouding, 
maar dat ten behoeve van de payroUwerknemers meer aansluiting moet worden gezocht bij het 
arbeidsvoorwaardenniveau van de opdrachtgever. 

Hoewel de payroUverhouding zich juridisch laat kwaUficeren als een uitzendovereenkomst in 
de zin van art. 7:690 BW, wiUen de leden van de VPO zich in voor de werknemer gunstige zin 
onderscheiden, door zo veel als mogeUjk de arbeidsvoorwaarden te bieden van de sector waarin 
de werknemer feiteUjk werkzaam is. In aanvuUing op de minimale arbeidsvoorwaarden van de 
ABU-CAO, is derhalve ieder Ud van de VPO gehouden om de arbeidsvoorwaarden uit deze rege
Ung te bieden aan haar werknemers. De voor de payrollverhouding relevante voorwaarden uit de 
ABU-CAO zijn in deze regeUng geintegreerd. 

Definities 

Art. 1. Indien in de voorUggende regeUng begrippen worden gehanteerd die zijn gedefinieerd in 
de CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, dan is die defini-

1. Tenzij krachtens artikel 2 van deze regeUng anders is bepaald. 
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tie van overeenkomstige toepassing, tenzij hieronder een andersluidende definitie is opgenomen. 
In deze regeling wordt voorts verstaan onder: 
1.1 arbeidsvoorwaardenregeUng: het onderhavige reglement, houdende de arbeidsvoorwaar
den voor werknemers van payroUondernemingen; 
1.2 feitelijk loon: het met inachtneming van deze arbeidsvoorwaardenregeUng toegekende, 
naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, incidentele toe
slagen, vergoedingen, overuren et cetera, vermeerderd met structurele onregelmatigheidstoesla-
gen, zoals die rechtens gelden voor de werknemer, werkzaam in een geUjke of geUjkwaardige 
functie in dienst van de opdrachtgever; 
1.3 gewerkte week: elke week waarin daadwerkeUjk arbeid is verricht; 
1.4 opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en payrollonderneming, die er toe strekt 
dat de payroUonderneming een payrollovereenkomst aangaat met een werknemer die door de 
payrollonderneming ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever; 
1.5 opdrachtgever: de derde als bedoeld in 1.7 van dit artikel; 
1.6 payroUen: het door een werkgever ter beschikking stellen van een werknemer aan een 
derde krachtens een payroUovereenkomst als bedoeld onder 1.7; 
1.7 payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkge
ver, 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 — in 
beginsel langdurige — opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De 
payroUovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de derde, niet door de 
werkgever. De payrollonderneming vervult in redehjkheid de taken die hij van rechtswege als 
werkgever draagt. De payroUonderneming is met gerechtigd de werknemer ter beschikking te 
stellen van andere ondernemingen dan de ondememing van de derde, anders dan in geval van 
re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of wegvaUen van de opdracht bij de derde; 
1.8 payrollonderneming: de natuurUjke of rechtspersoon die werknemers ter beschikking 
stelt van opdrachtgevers, zijnde de werkgever, in de zin van titel 7:10 BW, en Ud is van de Ver-
eniging PayroU Ondernemingen; 
1.9 pensioenregeling: de PlusregeUng van het verpUchtgestelde bedrijfstakpensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten; 
1.10 periode: een tijdvak van vier weken; 
1.11 structurele onregelmatigheidstoeslag: toeslag voor een onregelmatig arbeidspatroon (zo
als ploegentoeslag, verschoven uren e.d.) van structurele aard. Een toeslag is structureel indien 
in een periode van dertien weken deze toeslag wordt toegekend in zes weken of meer, vooraf-
gaand aan het moment van voldoening. De structurele toeslag bedraagt de gemiddelde toeslag 
die is toegekend in de periode van dertien weken; 
1.12 terbeschikklngstelUng: de tewerkstelling door de payroUonderneming van de werknemer 
bij de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te 
verrichten; 
1.13 ABU-CAO: de meest recente versie van de CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen (ABU-CAO); 
1.14 vakantiewerkers: schoUeren, studenten en andere studerenden, die in aansluiting op het 
volgen van onderwijs gedurende de (zomerjvakantie van hun onderwijsinstelling tijdeUjk werk
zaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden bUjven verrichten in dienst van 
de payroUonderneming; 
1.15 VPO: de vereniging met voUedige rechtspersoonUjkheid Vereniging Payroll Ondernemin
gen, gevestigd te Amsterdam; 
1.16 week: de week begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur; 
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1.17 werknemer: de werknemer in de zin van sub 1.7 van dit artikel; 
1.18 schriftelijk: op schrift gesteld dan wel ter beschikking gesteld per e-mail of door middel 
van een gepersonaUseerde, beveiUgde portal, zulks tenzij in deze arbeidsvoorwaardenregeUng 
uitdrukkeUjk anders is bepaald. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een gepersonaUseerde, 
beveiUgde portal, dienen de daarop ter beschikking gestelde documenten door de werknemer te 
kunnen worden gedownload. Daarnaast dient de werknemer minimaal een maand van tevoren 
worden geinformeerd over het afsluiten van de portal of het verwijderen van de daarop ter be
schikking gestelde documenten; 
1.19 terugvalloon: 90% van het feitehjk loon in de laatst beeindigde terbeschikkingsteUing 
doch minimaal het wettehjk nrjjiimumloon. Onder het 'feitehjk loon' wordt in dit geval - in 
afwijking van het in sub 1.2 van dit artikel bepaalde - verstaan het met inachtneming van deze 
arbeidsvoorwaardenregeUng toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, 
exclusief de volgende elementen: vakantiebijslag, incidentele en structurele toeslagen, vergoe-
dingen, overuren et cetera. 

Werkingssfeer 

Art. 2. 2.1 Deze arbeidsvoorwaardenregeling is van toepassing op iedere payroUovereenkomst 
die door de payroUonderneming met een werknemer wordt aangegaan. 
2.2 De arbeidsvoorwaardenregeUng is niet van toepassing op de payrollovereenkomst die wordt 
aangegaan door de payroUonderneming, die valt onder de werkmgssfeeromschrijving van een 
andere CAO dan de ABU-CAO, tenzij die payrollonderneming voldoet aan de in Ud 3 genoemde 
cumulatieve vereisten. De arbeidsvoorwaardenregeUng bUjft voorts van toepassing indien de 
desbetreffende andere CAO de CAO voor Uitzendkrachten van de Nederlandse Bond van Be-
middeUngs- en Uitzendondernemingen is. 
2.3 De arbeidsvoorwaardenregeling bUjft van toepassing, niettegenstaande het bepaalde in Ud 2, 
op de payroUonderneming die voldoet aan de volgende twee cumulatieve vereisten: 
a. de bedrijfsactiviteiten van de payroUonderneming bestaan uitsluitend uit payroUen; en 
b. de werknemers van die payroUonderneming zijn voor ten minste 25% van de loonsom, of 
althans van het in de desbetreffende CAO gehanteerde relevante kwantitatieve criterium (zoals 
arbeidsuren), betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in 
de werkingssfeer van die andere CAO omschreven. 

Aard en duur 

Art. 3. 3.1 De arbeidsvoorwaardenregeling geldt in aanvuUing op de toepasseUjke ABU-CAO.1 

3.2 In deze arbeidsvoorwaardenregeling zijn de bepalingen uit de ABU-CAO die relevant zijn in 
de arbeidsverhouding tussen payroUonderneming en werknemer geiiitegreerd. Daarnaast bevat 
de arbeidsvoorwaardenregeUng bepalingen die gunstiger zijn voor de werknemer dan de bepa-
Ungen van de ABU-CAO. 
3.3 Indien in de arbeidsvoorwaardenregeling niet uitdrukkeUjk wordt afgeweken van de bepa
lingen van de ABU-CAO, gelden die bepalingen onverkort.2 

1. Indien hiema in de arbeidsvoorwaardenregeling een verwijzing naar de toepasseUjke ABU-CAO is opgenomen, dient te worden gelezen 'de 
meest recente versie van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten', indien die CAO op de payroUonderneming van toepassing is. 
2. Indien hiema in de arbeidsvoorwaardenregeling een verwijzing naar de toepasseUjke ABU-CAO is opgenomen, dient te worden gelezen 'de 
meest recente versie van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten', indien die CAO op de payroUonderneming van toepassing is. 
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3.4 De arbeidsvoorwaardenregeling is van kracht per 1 januari 2012 en geldt totdat zij wordt 
ingetrokken en/of gewijzigd krachtens daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenverga-
dering van de VPO. 

Gelijkberechtiging 

Art. 4. De payrollonderneming wijst, uitgaande van het grondwettehjk beginsel dat aUen die 
zich in Nederland bevinden in geUjke gevaUen geUjk behandeld worden, discriminatie op grond 
van godsdienst, levensovertuiging, poUtieke gezindheid, ras, geslacht, nationaUteit, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid, burgerhjke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd af. 

Verhouding werknemer/opdrachtgever/payrollondememing 

Art. 5. 5.1 De werknemer en de payrollonderneming zijn gehouden zich ten opzichte van el
kaar te gedragen als goed werknemer en goed werkgever. 
5.2 De werknemer is jegens de payroUonderneming verpUcht de overeengekomen arbeid onder 
toezicht en leiding van de opdrachtgever te verrichten en zich te houden aan redeUjke voorschrif
ten van de payrollonderneming en de opdrachtgever omtrent het verrichten van de arbeid. 
5.3 De payroUonderneming is verpUcht om de werknemer bij het aangaan van de payroUover
eenkomst te informeren over de toepasseUjkheid van de arbeidsvoorwaardenregeUng, de ABU-
CAO en de aard en inhoud van de payrollovereenkomst. 
5.4 Voor de ondertekening van de payroUovereenkomst verstrekt de payroUonderneming aan 
de werknemer schrifteUjk een exemplaar van de arbeidsvoorwaardenregeling en de ABU-CAO. 
Op zijn verzoek zal de werknemer de ABU-CAO en de arbeidsvoorwaardenregeling ontvangen. 
5.5 Indien de werknemer in redehjkheid tekortschiet in de nakoming van zijn verpUchtingen is 
de werkgever gerechtigd tot het treffen van sancties als bedoeld in artikel 19. 
5.6 De payroUonderneming is jegens de werknemer verpUcht ten opzichte van de opdrachtgever 
te bedingen, dat deze zich bij de uitoefening van het toezicht en de leiding over de werknemer, 
alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk zal gedragen op dezelfde zorgvuldige 
wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. 

Melden arbeidsverleden 

ArL 6. 6.1 leder aanbod van de payroUonderneming aan de werknemer tot het verrichten van 
arbeid geschiedt onder het voorbehoud als in Ud 3 van dit artikel omschreven. 
6.2 Wanneer de payroUonderneming daarom — direct dan wel indirect — verzoekt, is de aspi-
rant-werknemer, alvorens de aangeboden arbeid te aanvaarden, verpUcht om aan de payrollon
derneming inUchtingen omtrent het arbeidsverleden te verstrekken. 
6.3 Het bepaalde in artikel 7:668a Ud 2 BW1, alsmede het bepaalde in artikel 8 hd 2 van de 
arbeidsvoorwaardenregeUng omtrent opvolgend werkgeverschap vindt geen toepassing op de 
payrollonderneming die de toepasseUjkheid daarvan niet heeft kunnen voorzien als gevolg van 
het bewust of anderszins verwijtbaar door de werknemer verstrekken van onjuiste of onvoUedige 
inUchtingen omtrent zijn arbeidsverleden. 

1. Overeenkomstig de in de ABU-CAO opgenomen afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a BW. 
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Opgave van opgebouwde rechten 

Art. 7. Op verzoek van de werknemer die de payroUovereenkomst beeindigt, verstrekt de pay
rollonderneming een opgave van de door de werknemer opgebouwde rechten in het fasensys-
teem van de ABU-CAO, inclusief een verklaring dat voldaan wordt aan de eisen van deelname 
aan pensioen zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 van de arbeidsvoorwaardenregeUng, indien 
dit van toepassing is. 

Rechtspositie 

Art. 8. 8.1 D e payroUovereenkomst is een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst in de 
zin van artikel 7:690 BW. In afwijking van artikel 7:691 Ud 2 BW is het de payroUonderneming 
echter met toegestaan het uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. 
8.2 Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 
- payroUovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 26 we
ken hebben opgevolgd en een periode van 182 weken, deze tussenpozen inbegrepen, hebben 
overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste payroUovereenkomst als aangegaan voor 
onbepaalde tijd; 
- meer dan acht voor bepaalde tijd aangegane payroUovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd 
met tussenpozen van niet meer dan 26 weken, geldt de laatste payroUovereenkomst als aange
gaan voor onbepaalde tijd. 
8.3 Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsover
eenkomsten tussen een werknemer en verschiUende werkgevers, indien er sprake is van opvol
gend werkgeverschap in de zin van artikel 10 van de arbeidsvoorwaardenregeling. 
8.4 Gedurende de eerste 52 gewerkte weken is de werkgever gerechtigd bij payroUovereen
komst overeen te komen dat het loon slechts verschuldigd is over de periode(n), dat de werkne
mer daadwerkeUjk arbeid heeft verricht. 
8.5 D e in Ud 4 van dit artikel bedoelde uitsluiting van de loonbetalingsverpUchting is met van 
toepassing in geval van arbeidsongeschiktheid. 
8.6 Het bepaalde in dit artikel geldt uitsluitend voor overeenkomsten die worden aangegaan op 
of na 1 januari 2012 en kent geen terugwerkende kracht. 
Rechtspositie werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt 
9.1 In afwijking van Ud 2 van artikel 8 van de arbeidsvoorwaardenregeUng geldt voor de arbeids
verhouding tussen de payroUonderneming en de werknemer die in de eerste 78 weken van de pay
roUovereenkomst de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt, het bepaalde in Ud 2 van dit artikel. 
9.2 Vanaf de dag dat tussen dezelfde payroUonderneming en werknemer: 
a. payroUovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 26 weken 
hebben opgevolgd en een tijdsduur van 234 weken, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschre
den, geldt met ingang van die dag de laatste payroUovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; 
b. meer dan acht voor bepaalde tijd aangegane payroUovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd 
met tussenpozen van niet meer dan 26 weken, geldt de negende payrollovereenkomst, als aange
gaan voor onbepaalde tijd. 

Opvolgend werkgeverschap, rechtspositie en beloning 

Art. 10. 10.1 Onder opvolgend werkgeverschap dient te worden verstaan de situatie waarbij 
de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschiUende werkgevers die redeUjker-
wijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn. 
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10.2 Van opvolgend werkgeverschap als bedoeld in Ud 1 van dit artikel is in ieder geval geen 
sprake indien de onderbreking tussen de twee arbeids- en/of payroUovereenkomsten dertien we
ken of meer heeft geduurd.1 

10.3 De payroUonderneming die aangemerkt moet worden als opvolgend werkgever, dient bij 
het bepalen van de rechtspositie van de werknemer rekening te houden met het relevante arbeids
verleden van die werknemer bij de vorige werkgever(s). Onder relevant arbeidsverleden wordt 
het aantal weken/de periode verstaan waarin de werknemer bij de vorige werkgever in redeUjk-
heid dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeid heeft verricht. 
10.4 Het door de werknemer bij de vorige werkgever(s) opgebouwde relevante arbeidsverleden 
moet in geval van opvolgend werkgeverschap worden ingepast in de rechtspositieregeUng van 
de arbeidsvoorwaardenregeling. 
10.5 Indien de payroUonderneming als opvolgend werkgever moet worden aangemerkt en de 
werknemer bij de vorige werkgever(s) werkzaam was op basis van een arbeids- en/of payrol
lovereenkomst voor onbepaalde tijd, welke overeenkomst door rechtsgeldige opzegging, dan 
wel door ontbinding door de rechter is geeindigd2, geldt in afwijking van het voorgaande Ud dat 
het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) als volgt meetelt bij het bepalen van de 
rechtspositie van de werknemer bij de payroUonderneming: 
- Indien het relevante arbeidsverleden van de werknemer minder dan 78 gewerkte weken be
draagt, kan hij met de payroUonderneming nog acht payroUovereenkomsten voor bepaalde tijd 
aangaan. De maximale gezamenUjke duur van die overeenkomsten bedraagt 182 weken vermin
derd met het relevante arbeidsverleden. 
- Indien het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) 78 weken of meer bedraagt, 
kan hij met de payroUonderneming nog acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan aan
gaan, voor de maximale gezamenUjke duur van 104 weken. 

Een opzegging door de curator in de zin van art. 40 FaiUissementswet wordt voor de toepas
sing van dit artikelUd niet als een rechtsgeldige opzegging als bedoeld in dit artikelUd aange
merkt. 

10.6. Werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt 

Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap bij een werknemer die de AOW-gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt, telt het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) — zo nodig in 
afwijking van de leden 4 en 5 van dit artikel — als volgt mee bij het bepalen van de rechtspositie 
van de werknemer bij de payroUonderneming: 
- Indien het relevante arbeidsverleden van de werknemer minder dan 130 gewerkte weken be
draagt, kan hij met de payroUonderneming nog acht payroUovereenkomsten voor bepaalde tijd 
aangaan. De maximale gezamenUjke duur van die overeenkomsten bedraagt 234 weken ver
minderd met het relevante arbeidsverleden, met dien verstande dat steeds ten minste 156 weken 
resteren. 
- Indien het relevante arbeidsverleden bij de vorige werkgever(s) 130 weken of meer bedraagt, 
kan hij met de payroUonderneming nog acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan, 
voor de maximale gezamenUjke duur van 156 weken. 

1. Zie artikel 7:691 Ud 5 en/of 7:668a Ud 2 BW. 

2. Onder een rechtsgeldige opzegging wordt de opzegging door de werknemer verstaan, alsmede de onverwijide opzegging door de werkgever 
wegens een dringende reden (ex art. 7:677 BW) dan wel de opzegging door de werkgever nadat hiertoe toestemming van UWV is verkregen. 
Onder een rechtsgeldige opzegging valt niet de beeindiging met wederzijds goedvinden. Onder ontbinding wordt verstaan de ontbinding ex art. 
7:685 BW en/of artikel 7:686 BW. 
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10.7 De payroUonderneming die een werknemer ter beschikking stelt die voorheen door een 
andere uitzend- of payroUonderneming werd uitgezonden, zal bij de indeUng in het functiesys-
teem zo veel als mogeUjk, rekening houden met diens, bij deze andere onderneming verkregen 
functiegroep. 

Beeindiging van de payrollovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd 

Art. 11. 11.1 De payroUovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechts
wege vanwege het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan. De overeenkomst kan voorts 
te alien tijde tussentijds door de werknemer en door de payroUonderneming worden opgezegd 
tegen de eerstvolgende werkdag, met inachtneming van de hierna in Ud 2 vermelde opzegtermij
nen, tenzij tussentijdse opzegging uitdrukkeUjk schrifteUjk in de payroUovereenkomst is uitge
sloten. Uitsluiting van tussentijdse opzegging is slechts mogeUjk indien de payrollovereenkomst 
is aangegaan voor de duur van 13 weken of langer. 
11.2. a. De in Ud 1 van dit artikel bedoelde opzegtermijnen bedragen voor de werknemer: 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van 13 weken of korter: 7 kalenderdagen; 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is ge
steld en de overeenkomst nog geen 13 weken heeft geduurd: 7 kalenderdagen; 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 13 weken maar korter dan 26 weken: 
14 kalenderdagen; 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld 
en de overeenkomst langer dan 13 maar nog geen 26 weken heeft geduurd: 14 kalenderdagen; 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van 26 weken of langer: 28 kalenderdagen; 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is ge
steld en de overeenkomst reeds 26 weken of langer heeft geduurd: 28 kalenderdagen. 
b. Voor de payroUonderneming bedraagt de in Ud 1 van dit artikel bedoelde opzegtermijn een 
maand. 
11.3 In afwijking van het bepaalde in Ud 1 en Ud 2 van dit artikel kan elke payrollovereenkomst 
die is aangegaan voor bepaalde tijd onder het beding tot uitsluiting van de loondoorbetaUngs-
verpUchting door beide partijen bij de payrollovereenkomst tussentijds onverwijld worden op
gezegd, indien door de payroUonderneming een beroep wordt gedaan op het zojuist vermelde 
beding. In dit geval kan de werknemer met onmiddeUijke ingang opzeggen en geldt voor de 
payroUonderneming een opzegtermijn van drie maanden. 
11.4 De payroUovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan te aUen tijde door de 
werknemer en de payroUonderneming tegen de eerstvolgende werkdag worden opgezegd met in
achtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij in de payroUovereenkomst een afwijkende 
opzegtermijn is opgenomen. Indien in de payroUovereenkomst een langere opzegtermijn wordt over
eengekomen, dan geldt deze opzegtermijn voor zowel de werknemer als de payroUonderneming.1 

11.5 Elke payrollovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd eindigt in ieder geval van 
rechtswege op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de AOW-ge
rechtigde leeftijd wordt bereikt, tenzij hiervan uitdrukkeUjk wordt afgeweken in de individuele 
payroUovereenkomst. 
11.6 Per 1 april 2012 geldt in afwijking van het hiervoor bepaalde in artikel 11.5, dat elke 
payrollovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd in ieder geval van rechtswege eindigt op 
de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij hiervan uitdrukkeUjk 
wordt afgeweken in de individuele payroUovereenkomst. 

1. Overeenkomstig het bepaalde in de ABU-CAO, waarin is afgeweken van artikel 7:672 lid 6 BW. 
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Functie-indeling en beloning 

ArL 12. 12.1 Bij de payroUovereenkomst maken de payroUonderneming en de werknemer 
schrifteUjke afspraken over functie, arbeidsduur en salariering, met inachtneming van deze ar
beidsvoorwaardenregeling. 
12.2 Ten aanzien van de functie-indeUng is de bij de opdrachtgever geldende systematiek van 
toepassing. De werknemer wordt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie 
ingedeeld in de bij de opdrachtgever geldende functiegroep, voordat hij zijn werkzaamheden 
aanvangt. 
12.3 De werknemer wordt (tevens) ingedeeld in het functiegebouw zoals opgenomen in Bijlage 
2, voordat hij zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever aanvangt. 
12.4 De in de ABU-CAO opgenomen overleg-, bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking 
tot indeling van functies is van overeenkomstige toepassing. 
12.5 Voor de werknemer geldt vanaf de eerste dag van de terbeschikkingstelUng dezelfde be
loning als de rechtens geldende beloning van de werknemer, werkzaam in een geUjke of geUjk
waardige functie in dienst van de opdrachtgever. De inlenersbeloning als bedoeld in dit Ud is 
samengesteld overeenkomstig de beloningsbepaUngen, zoals die gelden bij de opdrachtgever. 
Onder inlenersbeloning worden in ieder geval de volgende elementen verstaan: 
a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. De payroUon
derneming kan in overleg met de werknemer overeenkomen dat de voUedige arbeidsduurverkor
ting gecompenseerd wordt in tijd en/of geld; 
c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) 
en ploegentoeslag; 
d. toeslagen voor inconvenientie (zoals koudetoeslag), consignatiedienst en behaalde diploma's; 
e. initiele loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald; 
/ eenmahge uitkering(en) indien en voor zover dit onderdeel uitmaakt van een in enig jaar 
overeengekomen initiele loonsverhoging bij de opdrachtgever en de werknemer op het moment 
van toekennen in dienst is van de payrollonderneming; 
g. vaste eenmaUge uitkering(en), zoals vaste eindejaars- en 13e-maandsuitkeringen. 

De grondslag voor deze uitkeringen is steeds het feitehjk loon, indien de uitkering in een 
percentage wordt uitgedrukt; 
h. kostenvergoeding(en): reisuren, reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakeUjk 
vanwege de uitoefening van de functie; 
i. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. 

Andere elementen dan hierboven vermeld maken uitsluitend deel uit van de inlenersbeloning 
indien en voorzover zij het in de arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen mimmumniveau over-
stijgen en zij schrifteUjk worden overeengekomen tussen de werknemer en de payroUonderne
ming. Indien een werknemer met een geUjke of geUjkwaardige functie in dienst van de opdracht
gever niet bestaat, past de payroUonderneming ten aanzien van de werknemer de beloningsregels 
van de opdrachtgever in redeUjkheid toe. 
12.6 De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op de informatie als verstrekt door de 
opdrachtgever. Indien de inlenersbeloning wordt ontleend aan een rechtsgeldig bij de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemelde CAO, heeft de payroUonderneming een 
zelfstandige verpUchting om de toepasseUjke inlenersbeloning te achterhalen en toe te passen. 
12.7 Wijzigingen in de inlenersbeloning, anders dan ingevolge rechtsgeldig aangemelde CAO's, 
zuUen nooit worden toegepast met terugwerkende kracht, behalve als er sprake is van opzet dan 
wel kenneUjk misbruik. 
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12.8 Indien een werknemer wordt gere-integreerd op basis van een pubUekrechteUjke of be-
drijfstakregeling en deze regeUng biedt de mogeUjkheid de beloning van de werknemer te base-
ren op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), is het de payroUonderneming 
in afwijking van het bepaalde in Ud 5 van dit artikel toegestaan maximaal gedurende 52 gewerkte 
weken de instroomtabel (zie artikel 18 Ud 2 sub c. van deze arbeidsvoorwaardenregeling) toe te 
passen, ook in de situatie dat de rechtspositieregeling van de opdrachtgever de toepassing van 
het WML niet faciUteert. 
12.9 In afwijking van het bepaalde in Ud 5 van dit artikel is het de payroUonderneming voorts 
toegestaan de instroomtabel (zie artikel 18 Ud 2 sub c. van deze arbeidsvoorwaardenregeling) toe 
te passen in de navolgende situaties, indien op verzoek van een van de bij de ABU-CAO betrok
ken partijen de paritaire Beloningscommissie als bedoeld in artikel 20 Ud 8 van de ABU-CAO 
daartoe heeft beshst: 
a. bijzondere situaties (bijv. specifieke seizoenarbeid); 
b. b. (lokaal) afwijkende of verstoorde arbeidsmarktverhoudingen (in ieder geval als gevolg 
van brede toepassing van WML waar dat krachtens deze arbeidsvoorwaardenregeUng niet mo
geUjk is). 

Daarbij moet sprake zijn van aantoonbaar belang bij de toepassing van de instroomtabel. De 
genoemde Beloningscornmissie neemt binnen veertien kalenderdagen een schrifteUjk gemoti-
veerd besluit over het ingediende verzoek. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, zullen 
partijen deze regeUng naar redeUjkheid en bilhjkheid toepassen. Voornoemde besluiten van de 
Beloningscommissie zuUen openbaar gemaakt worden. 

VerpUchte correctie in verband met het wettelijk minimumloon 

12.10. Indien het feiteUjk loon, verminderd met de structurele onregelmatigheidstoeslagen zo
als die rechtens gelden, voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon, zal 
een correctie van het feiteUjk uurloon plaatsvinden, zodat dit niet meer in strijd is met de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Bijzondere groepen 

12.11. De in de ABU-CAO opgenomen minimumbepaUngen ten aanzien Van: 
- werknemers werkzaam in de bouw; 
- werknemers werkzaam krachtens een arbeidsovereenkomst die wordt beheerst door een ander 
dan Nederlands recht; 
- werknemers niet permanent woonachtig in Nederland; 

gelden onverkort, voor zover noodzakeUjk in afwijking van het bepaalde in deze arbeidsvoor
waardenregeUng. 
12.12 a. Voor de werknemer die een jonggehandicapte is in de zin van artikel 1.1 Wet Wajong, 
kan de payroUonderneming en/of de werknemer een verzoek tot loondispensatie als bedoeld in 
artikel 2:20 Wet Wajong indienen bij UWV. Voor werknemers voor wie een dergeUjke loonbe-
schikking is afgegeven, is afwijken van de norm- of instroomtabel gedurende maximaal twee 
jaar conform de beschikking toegestaan. 
b. Het doel is duurzame plaatsing van een jonggehandicapte in de zin van de Wajong. 
c. CAO-partijen zuUen afspraken als genoemd onder a. van dit artikelUd monitoren, waarbij 
wordt bezien of er sprake is van doorstroom naar structureel werk en verbetering van de positie 
van de jonggehandicapte in de zin van de Wajong. 
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Proeftijd 

Art. 13. 13.1 Een payroUovereenkomst kan slechts een proeftijdbeding bevatten, indien en 
voor zover de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten minste drie maanden; alsdan 
geldt de in art. 7:652 BW voorziene maximumproeftijd. 
13.2 Indien tussen partijen meer dan een payroUovereenkomst is of wordt gesloten met onder-
brekingen van minder dan 26 weken, en de voorafgaande payrollovereenkomst met tijdens de 
proeftijd is beeindigd, kan in een volgende payroUovereenkomst geen proeftijd meer worden be-
dongen, tenzij voor de werkzaamheden die binnen het kader van die payroUovereenkomst door 
de werknemer zuUen worden verricht duideUjk andere vaardigheden of verantwoordehjkheden 
vereist zijn dan die waar de ervaringen tijdens de voorafgaande overeenkomst(en) redeUjkerwijs 
geacht mogen worden voldoende inzicht in te hebben gegeven. 

Arbeids- en rusttijden 

Art. 14. 14.1 Ten aanzien van de arbeids- en rusttijden gelden de regelingen van de onderne
ming van de opdrachtgever waar de betrokken werknemer werkzaam is. Dit met dien verstande 
dat de opdrachtgever gerechtigd is voor werknemers van de payrollonderneming een afwijkend 
rooster op te steUen. 
14.2 De arbeidsduur per dag/week/periode van de werknemer zal de voor de opdrachtgever op 
grond van de wet en/of de CAO van de opdrachtgever geldende uiterste grenzen niet overschrij-
den. Evenmin zuUen de pauzes voor de werknemer korter zijn dan de bij de opdrachtgever op 
grond van de wet en/of CAO geldende pauzes. 
14.3 Met de werknemer wordt bij aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever de 
gedurende die werkzaamheden geldende werktijden schrifteUjk overeengekomen, waarna deze 
een integraal deel uitmaken van de payroUovereenkomst. 

Tijdverantwoording 

Art 15. 15.1 Bij de aanvang van iedere terbeschikkingsteUing informeert de payroUonderne
ming de werknemer over de wijze waarop de werknemer de door hem gewerkte uren dient te 
verantwoorden. De tijdverantwoording geschiedt schrifteUjk. 
15.2 De tijdverantwoording wordt door de werknemer ingevuld, waarbij het aantal normale, 
toeslag- en/of overwerkuren, dat door hem in die week is gewerkt, wordt vermeld. De tijdver
antwoording zal vervolgens voor akkoord aan de opdrachtgever worden overgelegd. De door de 
opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording wordt vervolgens onverwijld aan de payrol
londerneming verstrekt. 
15.3 Indien de tijdverantwoording plaatsvindt volgens een door de opdrachtgever gehanteerd 
tijdverantwoordingssysteem, draagt de payroUonderneming er zorg voor dat de werknemer deze 
tijdverantwoording ter inzage zal krijgen en een afschrift kan ontvangen. Bij een geschil over 
de tijdverantwoording heeft de payroUonderneming de bewijslast omtrent het aantal door de 
werknemer gewerkte uren. 

Loonopgave 

Art. 16. 16.1 De payroUonderneming is verpUcht bij elke voldoening van het in geld vastge-
stelde loon de werknemer schrifteUjk een opgave te verstrekken van het loonbedrag. Op deze 
loonstrook zijn in ieder geval de volgende gegevens vermeld: 
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a. het brutoloonbedrag; 
b. de bedragen waaruit het loon is samengesteld; 
c. de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden; 
d. het bruto uurloon; 
e. het aantal gewerkte uren; 
/ de over het uurloon verstrekte toeslagen gespecificeerd per toeslagsoort (zowel in percentages 
als in Euro's) en uren; 
g. de naam van de payroUonderneming; 
h. de naam van de werknemer; 
i. indien mogeUjk de naam en vestigingsplaats van de opdrachtgever; 

j . de inschaUng in de zin van Bijlage 2 van de arbeidsvoorwaardenregeUng; 
k. indien mogeUjk de inschaUng in de CAO van de opdrachtgever; 
/. het uitbetaalde loon; 
m. het voor de werknemer in deze periode geldende wetteUjk minimumloon en de minimumva
kantiebijslag; 
n. een verklaring van de gebruikte afkortingen; 
o. eventaele andere inhoudingen. Indien andere inhoudingen op het loon worden gedaan dan 
vanwege belastingen en premies, dan zal dit aUeen geschieden in overleg met de werknemer en 
vermeld worden op de loonstrook. 
16.2 Bij een geschil over de loonafrekening rust de bewijslast op de payrollonderneming. 

Vakantiedagen, vakantiebijslag, buitengewoon verlof kort verzuim enfeestdagen 

Art. 17. 17.1 De werknemer heeft recht op hetzelfde aantal reguUere vakantie-uren als de 
werknemer, werkzaam in een geUjke of geUjkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. 
Vakantie-uren die zijn gerelateerd aan de lengte van het dienstverband, worden niet aangemerkt 
als reguUere vakantie-uren. 
17.2 Het bepaalde in Ud 1 van dit artikel geldt met dien verstande dat de werknemer bij elke vol
ledig gewerkte werkmaand ten minste recht op zestien uur vakantie verwerft, of een evenredig 
deel daarvan, indien niet een voUedige werkmaand is gewerkt. 
17.3 De werknemer heeft recht op dezelfde vakantiebijslag als de werknemer, werkzaam in 
een geUjke of geUjkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever met dien verstande dat de 
vakantiebijslag voor de werknemer ten minste acht % van het feiteUjk loon bedraagt. 
17.4 Onder kort verzuim en buitengewoon verlof wordt verstaan een korte, naar bilUjkheid te 
berekenen tijd waarin de werknemer verhinderd is zijn arbeid te verrichten: 
a. hetzij ten gevolge van de vervuUing van een door wet of overheid, zonder geldehjke vergoe
ding, opgelegde verpUchting, welke vervuUing niet in zijn vrije tijd kon geschieden; 
b. hetzij ten gevolge van zeer bijzondere persoonUjke omstandigheden. 
17.5 Voor de verlening van kort verzuim of buitengewoon verlof zal de werknemer zo mogeUjk 
ten minste een dag tevoren aan de payrollonderneming van het verzuim of verlof kennis geven. 
Overig kort verzuim of bijzonder verlof zal in overleg worden opgenomen, behoudens het be
paalde in Ud 6 van dit artikel. 
17.6 De werknemer heeft recht op loondoorbetaUng van de inlenersbeloning gedurende zijn 
buitengewoon verlof in de navolgende gevaUen: 
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a. Bij ondertrouw van de werknemer dendag 

b. Bij huwelijk/geregistreerd partnerschap van de twee dagen 
werknemer 

c. Bij huwelijk/geregistreerd partnerschap van: 

- een kind, stief- of pleegkind, kleinkind 66r\ dag 

- broer of zuster (onder hen begrepen zwager en schoonzuster, den dag 
half-, stief- en pleegbroer, half-, stief- en pleegzuster) 

- een der ouders of schoonouders e'en dag 

d. Bij gezinsuitbreiding twee dagen 

e. Bij overlijden van: 

- de echtgenoot of echtgenote, partner 

- en inwonend kind 

van de dag van overlijden tot 

en met de dag van de begrafenis of de crematie 

f. Bij overlijden van: 

een der ouders (onder hen begrepen schoon-, stief- e'en dag en bovendien voor bijwonen van de 
en pleegouders) begrafenis of de crematie 

een der grootouders van de werknemer of van een tweede dag. Indien de werknemer is aangewezen 
zijn of haar echtgenote of echtgenoot de begrafenis of crematie te regelen: 

- een niet inwonend kind of aangehuwd kind de tijd als bepaald in lid e. 

g. Bij 25-jarig dienstverband of huwelijk een dag 

h. Bij 40-jarig dienstverband of huwelijk twee dagen 

i. Bij 25-, 40- of 50-jarig huwelijk van de ouders, een dag 
grootouders of schoonouders 

17.7 Buiten de in lid 6 genoemde gevaUen kan de payroUonderneming de werknemer op diens 
verzoek buitengewoon verlof met of zonder behoud van loon verlenen, indien de omstandighe
den dat naar het oordeel van de payroUonderneming rechtvaardigen. 
17.8 De werknemer heeft recht op loondoorbetaling van de inlenersbeloning op dezelfde feest-
dagen als de werknemer, werkzaam in een geUjke of geUjkwaardige functie in dienst van de 
opdrachtgever. De werknemer heeft — eventueel in aanvuUing daarop — in ieder geval recht 
op loondoorbetaUng gedurende de volgende feestdagen, voor zover deze niet vaUen op zater
dag en/of zondag en er wegens die feestdag niet gewerkt wordt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paas-
dag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koninginnedag of daarvoor in de 
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plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in lustrumjaren. Wanneer niet uit de payroUovereen
komst voortvloeit of de feestdag op een dag valt die normaUter als werkdag is aan te merken, 
wordt voor de vaststelling daarvan beoordeeld of er sprake is van een bestendig arbeidspatroon 
op grond waarvan de werknemer zou moeten werken op de dag waarop de feestdag valt. Er is 
in ieder geval sprake van een bestendig arbeidspatroon, indien de werknemer in een periode van 
dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag op de betref
fende dag in de week ingeroosterd is geweest, dan wel heeft gewerkt. 
17.9 De aanspraak op vakantie-uren (bij bepaalde- en onbepaalde-tijdcontracten), zowel het 
wetteUjk minimum als de (extra) bovenwetteUjke vakantie-uren, verjaart vijf jaar na de laatste 
dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Dit geldt eveneens voor de vakantie-
uren waarop de aanspraak in 2012 is ontstaan. 

Vakantiewerkers 

Art. 18. 18.1 Voor vakantiewerkers geldt een bijzondere beloningsregehng die op een aantal 
punten afwijkt van artikel 12 en 17 van de arbeidsvoorwaardenregeUng. De regeUng voor vakan
tiewerkers kan aUeen worden toegepast in de periode van 1 juni tot 1 September. 
18.2 De regeUng voor vakantiewerkers houdt in, dat de volgende afwijkende arbeidsvoorwaar
den gelden: 
a. Vakantiewerkers hebben recht op 13 1/3 uur vakantie per maand, of een evenredig deel daar
van, indien niet een voUedige werkmaand is gewerkt. 
b. Vakantiewerkers hebben geen recht op doorbetaUng gedurende kort verzuim, buitengewoon 
verlof en feestdagen. 
c. Aan vakantiewerkers kan de hieronder opgenomen instroomtabel worden toegekend. 

Instroomtabel in euro's vanaf 1 juli 2013 

Functiegroep Beginsalaris (per uur in euro's) Normperiodiek (in procenten) 

1 €8,53 2,75% 

2 €8,53 2,75% 

3 €8,53 2,75% 

d. Voor vakantiewerkers die jonger dan 23 jaar zijn, gelden salarissen die van de voor hen gel
dende in de instroomtabel opgenomen salarissen met de volgende, per leeftijd vastgestelde, per
centages zijn afgeleid: 

15-jarige 30% 
16-jarige 34%% 
17-jarige 39%% 
18-jarige 45*4% 
19-jarige 52*4% 
20-jarige 61*4% 
21-jarige 72*4% 
22-jarige 85% 

Voor de vaststelling van het feiteUjk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalender
jaar te bereiken leeftijd aangehouden. indien het feiteUjk loon, verminderd met de structurele 
onregelmatigheidstoeslagen zoals die rechtens gelden, voor een voltijdswerkweek minder be-
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draagt dan het minimumloon, zal een correctie van het feiteUjk uurloon plaatsvinden, zodat dit 
niet meer in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Gedragsregels en sancties 

Art. 19. 19.1 De werknemer dient zich onder meer te houden aan goedgekeurde officiele rege-
Ungen en gedragsregels van zowel de opdrachtgever als van de payroUonderneming. 
19.2 De payroUonderneming zal het niet (volledig) nakomen van voornoemde regelingen door 
de werknemer tegengaan en waar mogeUjk proberen te voorkomen. 
19.3 Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding van gedragsregels, procedures of 
instructies door de werknemer zijn, in overeenstemming met de aard en omstandigheden van de 
overtreding, de volgende sancties, al dan niet gecombineerd mogeUjk: 
a. berisping; 
b. schorsing, eventueel zonder behoud van loon1; 
c. ontslag (zo nodig op staande voet). 
19.4 Stopzetting van de loondoorbetaUng2 zal in ieder geval mogeUjk zijn, indien de werknemer 
naar objectieve maatstaven in redeUjkheid tekortschiet in de nakoming van zijn verpUchtingen 
en dit leidt tot beeindiging van de opdracht. 
19.5 Tegen het opleggen van een sanctie als bedoeld onder Ud 3 sub a. en b. van dit artikel door 
de payroUonderneming staat direct beroep open bij de GeschiUencommissie voor PayroU Onder
nemingen als bedoeld in artikel 28 van deze arbeidsvoorwaardenregeling. 
19.6 Indien uit onderzoek volgt dat van ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding 
van gedragsregels, procedures of instructies niet is gebleken, zal de betrokken werknemer tegen 
wie het onderzoek zich richtte, op zijn verzoek in een aan hem persoonUjk gerichte brief worden 
gerehabiUteerd. 

Wegvallen van de arbeid1 

Art. 20. 20.1 Indien gedurende de Iooptijd van de payroUovereenkomst de arbeid wegvalt door-
dat de inleenopdracht wordt beeindigd of ingetrokken, is de werknemer gehouden dit aan de 
payroUonderneming onverwijld te melden. 
20.2 Indien gedurende de Iooptijd van de payrollovereenkomst de arbeid wegvalt doordat de 
inleenopdracht wordt beeindigd of ingetrokken, is de payroUonderneming verpUcht, zolang de 
payroUovereenkomst voortduurt, passende vervangende arbeid te zoeken en aan te bieden aan de 
werknemer. De werknemer is gehouden een redeUjk aanbod tot passende vervangende arbeid te 
aanvaarden. Onder passende arbeid wordt in het kader van dit artikel verstaan, de arbeid die zich 
bevindt binnen dezelfde functiegroep of ten hoogste twee functiegroepen lager dan de functie die 
als eerste in de lopende payrollovereenkomst door de werknemer is verricht. Indien in de lopen-
de payroUovereenkomst de laatst uitgeoefende arbeid in een hogere functiegroep werd verricht 
dan de eerste, geldt als passende arbeid twee functiegroepen lager dan in de hogere functiegroep. 
Daarnaast moet de arbeid aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 
a. de arbeid heeft een gemiddelde arbeidsduur per week/maand/periode, die geUjk is aan de 
overeengekomen arbeidsduur ofwel; 

1. Zoals in de ABU-CAO in afwijking van artikel 7:628 BW bepaald is. 
2. Zoals in de ABU-CAO in afwijking van artikel 7:628 BW bepaald is. 
3. Zie ook Bijlage 1 (herplaatsingsregeling). 
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b. de arbeid heeft een lagere gemiddelde arbeidsduur per week/maand/periode, dan de over
eengekomen arbeidsduur, mits de uren waarop geen arbeid wordt verricht wOrden uitbetaald 
conform Ud 5 onder d. van dit artikel ofwel; 
c. de arbeid heeft een hogere gemiddelde arbeidsduur per week/maand/periode dan de overeen
gekomen arbeidsduur, met een maximum van in totaal vier uur per week. 
De beginselen van goed werkgever- en werknemerschap worden bij een verhoging in acht geno
men. De arbeidsduur zal niet boven de gebruikeUjke arbeidsduur in de desbetreffende sector per 
dag, respectieveUjk per week, of bij regeUng of rooster vastgesteld, uitkomen. De payroUonder
neming en de werknemer leggen de in het kader van dit artikelUd overeengekomen verhoging 
schrifteUjk vast. 
Wanneer de arbeidsduur in het kader van dit artikelUd reeds is aangepast met vier uur, is de pay
rollonderneming niet bevoegd de arbeidsduur opnieuw aan te passen. Wanneer de arbeidsduur in 
het kader van dit artikelUd reeds eerder is verhoogd met minder dan vier uur, is de payroUonder
neming bevoegd de arbeidsduur opnieuw te verhogen in een latere periode van wegvallen van de 
arbeid, zulks tot het maximum van vier uur is bereikt. 
20.3 Indien in een lopende payroUovereenkomst als gevolg van toepassing van Ud 2 van dit 
artikel passende arbeid is vastgesteld, zal in een latere periode van wegvaUen van arbeid de pas
sende arbeid zich niet op een lager niveau bevinden dan de eerste keer is vastgesteld ingevolge 
Ud 2 van dit artikel. 
20.4 Zolang geen passende vervangende arbeid is aangeboden en aanvaard, dan wel geweigerd, 
is de payroUonderneming overeenkomstig de navolgende regeUng voor de duur van de payrol
lovereenkomst gehouden tot doorbetaUng van (een gedeelte van) het loon van de werknemer, 
zulks tenzij de payroUonderneming op basis van artikel 8 Ud 4 van de arbeidsvoorwaardenrege
ling niet tot loondoorbetaUng is gehouden. 
a. Indien de werknemer ingevolge dit artikelUd recht heeft op doorbetaUng van het loon gedu
rende het wegvaUen van de arbeid, zal het terugvalloon worden uitbetaald. 
b. De payroUonderneming is gehouden het (gedeeltehjke) loon dat aan de werknemer gedu
rende het wegvaUen van de arbeid wordt betaald te verhogen met 2,75% op de eerste maandag 
van januari of de eerste maandag van juU van enig jaar, indien de werknemer op dat moment in 
ten minste 52 weken werkzaam is geweest bij de payroUonderneming, zulks zonder dat er sprake 
is van een onderbreking van 26 weken of meer. Nadat de verhoging is toegekend begint de telling 
van 52 weken opnieuw. 
c. Naast de hiervoor genoemde verhoging heeft de werknemer, die conform dit artikelUd recht 
heeft op doorbetaUng van (een gedeelte van) zijn loon gedurende het wegvaUen van de arbeid, in 
voorkomende gevaUen recht op de loonsverhoging als omschreven in artikel 23 ABU-cao voor 
Uitzendkrachten. 
20.5 Het feiteUjk loon bij een nieuwe terbeschikkingstelUng wordt vastgesteld conform het be
paalde in artikel 12.5. Als de werknemer echter werkzaam is op basis van een payroUovereen
komst voor onbepaalde tijd, is het feiteUjk loon bij een nieuwe terbeschikkingstelUng ten minste 
geUjk aan het terugvalloon, behoudens hetgeen gesteld is in artikel 20.7. 
20.6 Ten aanzien van de werknemer die werkzaam is op basis van een payrollovereenkomst 
voor onbepaalde tijd geldt bij het wegvaUen van de arbeid of een nieuwe terbeschikkingsteUing 
het navolgende.1 

a. De payroUonderneming mag bij het wegvaUen van de arbeid of een nieuwe terbeschikking
stelUng slechts tweemaal het feiteUjk loon verlagen naar het terugvaUoon. 

1. Voor de werknemers met een payroUovereenkomst voor onbepaalde tijd op 31 december 2012 geldt een overgangsregeling 
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Dit geldt niet, indien het feiteUjk loon van de werknemer na een eerdere toepassing van het terug-
vaUoon is gestegen, waarbij de sujging van het feitehjk loon meer heeft bedragen dan de som van de 
toegekende periodieke en initiele loonsverhoging(en), die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. 
In dat geval is de payroUonderneming opnieuw bevoegd maximaal tweemaal het feitehjk loon bij 
het wegvaUen van de arbeid of een nieuwe terbescliikkingsteUing te verlagen naar het terugvaUoon. 

Tussen elke verlaging van het feiteUjk loon naar het terugvalloon dient ten minste 26 weken 
te zitten. Wanneer nog geen 26 weken zijn verstreken, is de payrollonderneming niet bevoegd tot 
het opnieuw aanpassen van het feiteUjk loon naar het terugvaUoon. Evenmin is de payrollonder
neming bevoegd tot het opnieuw verlagen van het feiteUjk loon naar het terugvaUoon wanneer er 
geen sprake is van het opnieuw wegvaUen van de arbeid of een nieuwe terbescMkkingsteUing. 
b. Het feiteUjk loon bij een payroUovereenkomst voor onbepaalde tijd dient te aUen tijde ten 
minste 81% van het bij de eerste terbescliikkingsteUing in de payroUovereenkomst voor onbe
paalde tijd vastgestelde feiteUjk loon te bedragen, vermeerderd met de gedurende de duur van de 
payroUovereenkomst voor onbepaalde tijd toegekende periodieke en initiele loonsverhoging(en). 
20.7 Indien en voor zolang het feiteUjk loon in een nieuwe terbeschikkingsteUing in de payrol
lovereenkomst voor onbepaalde tijd minder bedraagt dan het laatst geldende feiteUjk loon in de 
vorige terbeschikkingsteUing in de payroUovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft de werkne
mer gedurende ten hoogste de eerste dertien weken van die nieuwe terbeschikkingsteUing aan
spraak op een aanvuUing op het feiteUjk loon in de vorm van een persoonUjke toeslag tot 100% 
van het laatst geldende feiteUjk loon in de vorige terbeschikkingsteUing. Voor de toepassing van 
het bepaalde in de vorige zin worden terbescliikkingsteUingen aangemerkt als een nieuwe terbe
schikkingsteUing zolang zij in totaal nog geen dertien weken hebben geduurd. 
20.8 Indien er sprake is van een nieuwe terbeschikkingsteUing voor een minder aantal uren 
dan in de payrollovereenkomst is opgenomen, heeft de werknemer recht op loon over de uren 
van de nieuwe terbeschikkingsteUing conform het bepaalde in artikel 20.5. Over het aantal uren 
waarvoor geen arbeid wordt verricht, heeft de werknemer recht op het terugvaUoon indien de 
werknemer zich beschikbaar houdt voor het verrichten van arbeid gedurende het totale aantal in 
de payrollovereenkomst opgenomen uren voor zover er sprake is van een payroUovereenkomst 
zonder uitsluiting van de loondoorbetaUngsverpUchting. 

Herplaatsings gesprek 

20.9 Ter bevordering van spoedige herplaatsing wordt de volgende handelwijze gevolgd. Indien 
tijdens een lopende payroUovereenkomst de inleenopdracht wordt beeindigd en als gevolg daar
van de arbeid wegvalt: 
a. vindt er een herplaatsingsgesprek plaats zo spoedig mogeUjk nadat bekend is geworden per 
wanneer de werkzaamheden zuUen eindigen; 
b. in dit gesprek worden kansen, wensen en mogeUjkheden van beide kanten aan de orde gesteld 
ten aanzien van werkzaamheden in eigen/vergehjkbare/aanverwante functie; 
c. tevens worden wensen en mogeUjkheden besproken met betrekking tot de lokale/regionale 
begrenzing waarbinnen te werk kan worden gesteld; 
d. indien wordt vastgesteld dat er weinig mogeUjkheden zijn voor herplaatsing op korte termijn 
in de eigen functie of een vergeUjkbare/aanverwante functie, wordt geinventariseerd of ander 
passend werk voorhanden is; 
e. daarbij wordt ook vastgesteld of de werknemer bereid c.q. in staat is tot aanvuliende (om- en 
bij-)scholing, dan wel of andere voorzieningen mogeUjk en/of wenseUjk zijn die herplaatsing 
kunnen bevorderen; 
/ de conclusies van dit gesprek worden schrifteUjk vastgelegd. 
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20.10 De in dit artikel bedoelde verpUchtingen tot het aanbieden van passende vervangende 
arbeid en tot het doorbetalen van loon vervaUen, indien de werknemer heeft laten weten of doen 
bUjken niet langer beschikbaar te zijn voor de voUedig overeengekomen duur van de arbeid. 
Tevens vervaUen deze verpUchtingen indien de werknemer een redeUjk aanbod tot passende 
vervangende arbeid heeft geweigerd.1 

20.11 Indien de payroUonderneming ten aanzien van een werknemer die zich in een herplaat-
singstraject bevindt, vaststelt dat geen passend werk beschikbaar is en binnen de herplaatsings-
termijn als bedoeld in Ud 12 van dit artikel geen herplaatsing mogeUjk is gebleken en daarmee 
door de payroUondememing is vastgesteld dat om bedrijfseconomische redenen de arbeidsplaats 
dient te vervaUen, kan de payroUonderneming zich wenden tot UWV met het verzoek een ont
slagvergunning te verlenen ter beeindiging van het dienstverband. 
20.12 De aanvraag tot het verlenen van een ontslagvergunning zal ten aanzien van een werk
nemer die korter dan vijf jaar voor de payroUonderneming heeft gewerkt, niet eerder worden 
gedaan dan een maand nadat de laatste inleenopdracht is beeindigd. Indien de werknemer vijf 
jaar doch korter dan tien jaar heeft gewerkt ten behoeve van de payroUonderneming, beloopt 
bedoelde herplaatsingstermijn drie maanden, en als er sprake is van een arbeidsverleden bij de 
payrollonderneming van tien jaar of langer vier maanden. 

Verplichtingen payrollonderneming inzake gezondheid en veiligheid 

Art. 21. De payroUonderneming is verpUcht om de werknemer voor aanvang van de werk
zaamheden bij de opdrachtgever te informeren over de vereiste (beroeps-)kwahficaties voor 
de aan te vangen werkzaamheden, en mogeUjk aanwezige veiUgheidsrisico's en hoe daarmee 
om te gaan. 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Art. 22. 22.1 De werknemer die ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalUng met in staat 
is de bedongen arbeid te verrichten, heeft onder toepassing van art. 7:629 BW en onverminderd 
de rechten ingevolge de Wet arbeid en zorg, gedurende de eerste 104 weken van arbeidsonge
schiktheid recht op doorbetaUng van het onderstaande percentage van het geldende loon, met als 
mimmumaanspraak het minimumloon: 

Week van arbeidsongeschiktheid Loondoorbetaling 

percentage van het loon 1 t/m 26 
100% 27 t/m 52 
95% 53 t/m 78 
85% 79 t/m 104 

22.2 Ten aanzien van de werknemer die jegens de payrollonderneming aanspraak heeft op door
betaUng van loon bij ziekte, geldt de eerste dag dat betrokkene ongeschikt is om de overeenge
komen arbeid te verrichten als wachtdag, waarover de werknemer geen recht op doorbetaUng 
van loon heeft. De werknemer dient in geval van ziekte dit onverwijld te melden aan zowel de 
payroUonderneming als de opdrachtgever. 

1. Conform hetgeen in de ABU-CAO in afwijking van art. 7:628 BW bepaald is. 
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Zorgverzekering 

Art. 23. De payroUonderneming zal aan de werknemer een aanbod doen voor deelname aan een 
collectief contract voor de zorgverzekering. Dit aanbod dient zowel betrekking te hebben op het 
basispakket als op een aanvuUende verzekering. 

Pensioenregeling 

Art. 24. 24.1 Voor werknemers van 21 jaar en ouder, die gedurende twee maanden werkzaam 
zijn geweest voor een payroUonderneming, geldt de Plusregeling van de Stichting Pensioen
fonds voor Personeelsdiensten. 
24.2 De PlusregeUng is een beschikbare-premieregeUng met een pensioenleeftijd van 65 jaar 
die voorziet in de vorming van een pensioenkapitaal ten behoeve van de aankoop van een ouder
domspensioen en/of een partnerpensioen. De premie die voor de vorming van het pensioenka
pitaal beschikbaar wordt gesteld, wordt uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag 
conform onderstaande staffel. 

Leeftijdsgroep Pensioenpremie 

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

De pensioengrondslag wordt op uurbasis vastgesteld door het bruto-uurloon van de werknemer 
te verminderen met de mil-franchise. 
24.3 De regeUng wordt uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. 
Voor de rechten en verpUchtingen van werknemers en payroUondememingen zijn de statuten en 
reglementen van deze stichting bepalend. 
24.4 Werknemers voor wie de pensioenregeling ingevolge artikel 19 van de CAO voor Mede-
werkers van Payroll Ondernemingen 2006-2007 gold op 31 december 2007, worden geacht al te 
voldoen aan het in Ud 1 gestelde, aangaande toegang tot de pensioenregeling. 
24.5 Werknemers die, na voldaan te hebben aan de referte-eis, bedoeld in Ud 1 van dit artikel, 
van payroUonderneming veranderen maar werkzaam bUjven binnen de werkingssfeer van de 
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, behoeven niet opnieuw te voldoen aan die 
referte-eis, maar bUjven deelnemer, tenzij sprake is van een onderbreking tussen twee payrol-
lovereenkomsten dan wel tussen een andere overeenkomst ex artikel 7:690 BW en een payrol
lovereenkomst, van 26 weken of langer. 
24.6 De pensioengrondslag wordt op uurbasis vastgesteld door het bruto-uurloon van de werk
nemer te verminderen met de uurfranchise. In de zin van dit artikel wordt onder brutoloon ver
staan: het loon over de normale gewerkte uren, loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren 
in afwijkende dag- en tijdzones), de vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen 
en de vakantiebijslag. Onder het brutoloon wordt niet verstaan: het loon over overuren, reisuren 
en gebruteerde kostenvergoedingen. 
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24.7 In geval van arbeidsongeschiktheid conform de bepalingen van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen zal de pensioenopbouw naar rata van de geldende mate van arbeidson
geschiktheid premievrij worden voortgezet volgens het niveau van premie-inleg op het moment 
van aanvang van arbeidsongeschiktheid. 
24.8 In geval van overUjden van de werknemer gedurende het dienstverband voorziet de pen
sioenregeling in een risicoverzekering voor het partnerpensioen over de toekomstige diensttijd. 
24.9 De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten zal jaarUjks op grond van het Uitvoe-
ringsreglement van genoemde stichting een doorsneepremie vaststeUen die aan de werkgever 
in rekening wordt gebracht. Iedere payroUonderneming is vervolgens gehouden deze premie te 
betalen conform de daaraan in het Uitvoeringsreglement gestelde eisen. 
24.10 De payroUonderneming is gerechtigd om een gedeelte van de pensioenpremie in te hou
den op het loon van de werknemer, indien en zodra deze onder de werking van de pensioenrege
ling valt. De hoogte van de inhouding bedraagt maximaal een derde van de in Ud 9 van dit artikel 
bedoelde doorsneepremie. 
24.11 De pensioenregeling zoals in het voorgaande geformuleerd is neergelegd in het 'Regle
ment PlusregeUng' van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten.1 

Mogelijkheden tot afwijking van en/of aanvulling op de pensioenregeling 

Art. 25. 25.1 De payrollonderneming biedt de werknemer de mogeUjkheid van een bijspaarre-
geUng, uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. De aan die regeUng 
verbonden voorwaarden, alsmede de hoogte van de te betalen premie en eventuele varianten, 
worden vastgesteld door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. De verschuldigde 
premie zal ten laste van de werknemer respectievehjk payrollonderneming worden gebracht in 
de verhouding 1/2 respectievehjk 1/2. 
25.2 De payroUonderneming kan vrijstelUng verzoeken van de pensioenregeUng aan de Stich
ting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdien
sten besluit op dit verzoek met inachtneming van het gestelde in het 'VrijstelUngsbesluit Wet 
Bedrijfstakpensioenfondsen 2000'. 
25.3 Indien strikte toepassing van de pensioenregeling — met inbegrip van de bijspaarregeUng 
als in Ud 1 hiervoor genoemd — in een individueel geval tot een situatie leidt waardoor de, door 
een payroUonderneming overgenomen, werknemer onevenredig benadeeld mocht worden in zijn 
pensioenopbouw en/of pensioenaanspraken, dan zal die payroUonderneming met de werknemer 
streven naar een oplossing teneinde de voor de werknemer nadeUge effecten van deze situatie 
op te heffen. 

Scholing 

Art. 26. 26.1 Onder scholing wordt verstaan elke vorm van gestructureerde activiteit, die ge
richt is op het door de (aspirant-)werknemer verkrijgen, bijhouden, verbreden of verdiepen van 
kennis en/of vaardigheden. Onder scholing wordt met verstaan het tegen loon (anders dan een 
vergoeding) verrichten van productieve arbeid die niet in overwegende mate gericht is op het 
uitbreiden van eigen kennis en vaardigheden. PayroUondememingen zijn verpUcht 1,02% van 
het in het desbetreffende kalenderjaar aan werknemers die — met inbegrip van het relevante ar
beidsverleden — in 78 weken of minder werkzaam zijn voor dezelfde payroUonderneming ver
schuldigde brutoloon te besteden aan scholing van werknemers. De payroUondenieming heeft 

1. Verkrijgbaar als aparte pubUcatie, te vinden op www.stippensioen.nl. 
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de keuze om de schoUngsbestedingsverpUchting van 1,02% op ondememingsniveau in eigen 
beheer uit te voeren dan wel de daarmee gemoeide middelen af te dragen aan STOOF (Stichting 
Opleiding & OntwikkeUng Flexbranche). 
26.2 Indien de payroUonderneming de schoUngsbestedingsverpUchting op ondememingsniveau 
in eigen beheer uitvoert, dient zij de bestedingen aan scholing in het afgelopen kalenderjaar en 
de wijze waarop die bestedingen plaatsvonden op te nemen in een specifieke paragraaf in de 
jaarrekening of in een accountantsverklaring. De payroUonderneming is verpUcht jaarUjks voor 
1 juU de specifieke paragraaf in de jaarrekening of de accountantsverklaring aan de Stichting 
Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) te verstrekken. 
26.3 Onder schoUngskosten worden verstaan: 
a. de ten laste van de payroUonderneming komende directe loonkosten van de werknemers die 
in werktijd opleidingen volgen (gederfde arbeidskosten); 
b. de met het verzorgen of organiseren van (in- en externe) opleiding gemoeide directe en indi-
recte kosten, daaronder begrepen de kosten van het daarbij betrokken personeel; 
c. aUe overige kosten waaronder begrepen kosten betaald aan opleidingsinstanties, reis- en ver-
bUjfkosten en vergoedingen van studiekosten. 
26.4 Onder een gestructureerde activiteit wordt verstaan een activiteit die aan de volgende voor
waarden voldoet: 
a. iedere genoten schoUng duurt ten minste drie uur; 
b. bij de scholing is een begeleider aanwezig; daar waar effectieve scholing mogeUjk is door 
middel van een interactief systeem, moet minimaal op afstand begeleiding beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van een helpdesk; 
c. na afloop van de activiteit wordt door of namens de payroUonderneming de scholing met de 
werknemer geevalueerd. 
26.5 Indien de werknemer en/of de payroUonderneming dit wenst, zal er een gesprek plaatsvin
den tussen de payroUonderneming en de werknemer aangaande de invuUing van een persoonUjk 
ontwikkelingsplan (P.O.P.). Het P.O.P. zal schrifteUjk worden vastgelegd. 
26.6 SchoUng heeft ten doel de arbeidsmarktpositie van de werknemer te versterken en is func
tie- en/of arbeidsmarktgerelateerd. De schoUng vindt plaats in overleg tussen de werknemer en 
de payroUonderneming. 
26.7 In overleg tussen de werknemer zonder startkwaUficatie (dat wil zeggen: geen diploma 
op minimaal mbo-mveau 2, dan wel geen diploma op havo- of vwo-niveau) en de payroUon
derneming kan worden overeengekomen dat de werknemer een kwaUficerende opleiding gaat 
volgen, aangeboden door de payroUonderneming. Van een kwaUficerende opleiding is sprake 
wanneer de werknemer na afronding beschikt over een startkwaUficatie. Wanneer de werknemer 
de kwaUficerende opleiding met goed gevolg heeft afgerond, heeft de werknemer recht op een 
verhoging van het feiteUjk loon met 2,75%. 
26.8 Het is de payroUonderneming toegestaan te bedingen dat de werknemer (een deel van de) 
opleidingskosten terugbetaalt als de werknemer de opleiding verwijtbaar niet met goed gevolg 
afrondt of de payrollovereenkomst voortijdig op initiatief of door toedoen van de werknemer 
wordt beeindigd. In dat geval treft de payroUonderneming een redeUjke terugbetaUngsregeUng 
met de werknemer. Tevens is de payroUonderneming bevoegd tot verrekening bij de eindafre-
kening. Bij tenigbetaling en/of de verrekening dient het nettoloon de basis voor de berekening 
te vormen. 

Klachtenbehandeling binnen de payrollondernemingen 

Art. 27. Indien de werknemer een klacht heeft jegens de payroUonderneming, die rechtstreeks 
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of indirect verband houdt met de payroUovereenkomst, dan wel terzake van die payroUovereen
komst een geschil aanhangig wenst te maken als hierna in artikel 28 nader omschreven, dient hij 
aUereerst in overleg te treden met de desbetreffende manager van de payroUonderneming. De 
payroUonderneming is dan verpUcht om binnen veertien dagen hetzij met de werknemer tot een 
vergeUjk te komen hetzij, wanneer dat niet mogeUjk is, de werknemer een definitieve stelling-
name te verstrekken omtrent diens klacht respectieveUjk geschilpunt. 

Geschillencommissie 

Art. 28. 28.1 In geval van geschillen over de toepassing van deze arbeidsvoorwaardenregeUng 
is de GeschiUencommissie voor PayroU Ondernemingen bevoegd om kennis te nemen van die 
geschillen, indien de payroUonderneming of de werknemer daartoe een verzoek indient. 
28.2 Ten aanzien van de behandeUng van voornoemde geschillen is het arbitragereglement van 
de GeschiUencommissie integraal van toepassing. Het arbitragereglement kan kosteloos worden 
verkregen bij de Geschillencommissie. 
28.3 Een verzoek tot behandeUng van een geschil dient schrifteUjk te worden ingediend, bij 
voorkeur per reguUere post (Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp) of per e-mail (geschillen® 
vpo.nu). 

Vakbondscontributie 

Art. 29. 29.1 De werknemer zal, nadat hij dit aan de payroUonderneming kenbaar heeft ge
maakt, ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid worden gesteld voldoening van vakbonds
contributie aan te vragen bij de payroUonderneming. De informatie met betrekking tot de hoogte 
van de vakbondscontributie dient door de desbetreffende vakbond aan de payroUonderneming 
te worden verstrekt. 
29.2 De vakbondscontributie als vermeld in Ud 1 van dit artikel zal overeenkomstig de door de 
vakbond verstrekte informatie door de payroUonderneming aan de werknemersorganisatie of de 
werknemer, voor zover dit fiscaal gefaciliteerd wordt, worden uitgekeerd indien en voor zover 
het loon van de werknemer rechtens toereikend is. Een overeenkomstige som zal vervolgens op 
een der brutoloonbestanddelen, dit ter keuze van de payroUonderneming, als genoemd in sub 3. 
van dit Ud van de werknemer in mindering worden gebracht. 
29.3 Onder brutoloonbestanddelen dient te worden verstaan: brutoloon, vakantiebijslag, bruto-
onregelmatigheidstoeslag en dergeUjke. 
29.4 De payrollonderneming is slechts gehouden vakbondscontributie te voldoen over de peri
ode dat er een payrollovereenkomst tussen de werknemer en de payrollonderneming bestaat (of 
heeft bestaan in geval van voldoening achteraf). 

BIJLAGE 1. REGELING BU HERPLAATSING VAN DE WERKNEMER 

1. Ter bevordering van spoedige herplaatsing wordt de volgende handelwijze gevolgd. 
Indien tijdens een lopende payrollovereenkomst de inleenopdracht wordt beeindigd en als 

gevolg daarvan de arbeid wegvalt: 
a. vindt er een herplaatsingsgesprek plaats zo spoedig mogeUjk nadat bekend is geworden per 
wanneer de werkzaamheden zuUen eindigen; 
b. in dit gesprek worden kansen, wensen en mogeUjkheden van beide kanten aan de orde gesteld 
ten aanzien van werkzaamheden in eigen/vergeUjkbare/aanverwante functie; 
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c. tevens worden wensen en mogeUjkheden besproken met betrekking tot de lokale/regionale 
begrenzing waarbinnen te werk kan worden gesteld; 
d. indien wordt vastgesteld dat er weinig mogeUjkheden zijn voor herplaatsing op korte termijn 
in de eigen functie of een vergeUjkbare/aanverwante functie, wordt geinventariseerd of ander 
passend werk voorhanden is; 
e. daarbij wordt ook vastgesteld of de werknemer bereid c.q. in staat is tot aanvuUende (om- en 
bij-)schoUng, dan wel of andere voorzieningen mogeUjk en/of wenseUjk zijn die herplaatsing 
kunnen bevorderen; 
/ de conclusies van dit gesprek worden schrifteUjk vastgelegd. 
2. De inspanningsverpUchtingen van de payroUondememing bestaan uit het zoeken naar nieu
we passende werkzaamheden voor de werknemer en het benaderen en voordragen van de betref
fende werknemer bij een of meerdere opdrachtgever(s). Hierbij richt de payroUondememing 
zich in de eerste plaats op de opdrachtgever waar de werknemer laatsteUjk werkzaamheden heeft 
verricht, waarbij de payroUondememing bevordert dat het afspiegeUngs-/ancienniteitbeginsel 
wordt toegepast en er geen sprake is van willekeur. De payroUondememing moet nagaan of er 
bij andere aangesloten opdrachtgevers vacatures zijn c.q. op korte termijn vrij komen waar een 
overtoUig geworden werknemer voor in aanmerking zou kunnen komen. Is dat het geval, dan 
moet daar serieus werk van worden gemaakt. Bij een ontslagverzoek moet dan ook bUjken dat de 
payroUondememing is nagegaan of er bij andere bij hem aangesloten opdrachtgevers geschikte 
vacatures zijn (of op korte termijn komen). Informatie van de verschillende opdrachtgevers is 
hiervoor noodzakeUjk. Ook moet bUjken dat de payroUondememing de werknemer op het be
staan van vacatures heeft gewezen en hem met de betreffende opdrachtgever in contact heeft 
gebracht. 
3. De in dit artikel bedoelde verpUchtingen tot het aanbieden van passende vervangende arbeid 
en tot het doorbetalen van loon vervaUen, indien de werknemer heeft laten weten of doen bUjken 
niet langer beschikbaar te zijn voor de volledig overeengekomen duur van de arbeid. Tevens ver
vallen deze verpUchtingen indien de werknemer een redeUjk aanbod tot passende vervangende 
arbeid heeft geweigerd. 
4. Indien de payroUondememing ten aanzien van een werknemer die zich in een herplaatsings-
traject bevindt, vaststelt dat geen passend werk beschikbaar is en binnen de herplaatsingstermijn 
als bedoeld in Ud 5 van deze bijlage geen herplaatsing mogeUjk is gebleken en daarmee door de 
payroUondememing is vastgesteld dat om bedrijfseconomische redenen de arbeidsplaats dient 
te vervaUen, kan de payroUondememing zich wenden tot UWV met het verzoek een ontslagver
gunning te verlenen ter beeindiging van het dienstverband. 
5. De aanvraag tot het verlenen van een ontslagvergunning zal ten aanzien van een werknemer 
die korter dan vijf jaar voor de payroUondememing heeft gewerkt, niet eerder worden gedaan 
dan een maand nadat de laatste inleenopdracht is beeindigd. Indien de werknemer vijf jaar doch 
korter dan tien jaar heeft gewerkt ten behoeve van de payroUondememing, beloopt bedoelde 
herolaatsingstermijn drie maanden, en als er sprake is van een arbeidsverleden bij de payrol
londerneming van tien jaar of langer vier maanden. 

BIJLAGE 2. FUNCTffi-INDELINGSSYTEMATJEK 

De formele beshsregels bevatten vier indelingsinstrumenten waarmee de functie dient te worden 
bepaald. Het betreft de volgende instrumenten: 
1. Functieraster (inclusief functiemveaukenmerken). 

Dit bevat een overzicht van aUe referentiefuncties gesorteerd naar functiegroep en discipUnes 
I t/m IV (administratie, productie/techniek/logistiek, medisch/paramedisch en overige). 
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Het raster bevat bovendien een omschrijving van de niveaubepalende kenmerken (aard van 
het werk, indicaties van de vereiste kennis, vaardigheid/ervaring en mate van zelfstandigheid) 
van elke functiegroep, aangevuld met opleidingskenmerken. 
2. BesUsboom voor de indeUng van functies in functiegroepen. 

Daarom dient iedere vaststelling van de functie volgens een vast stramien te verlopen en 
afzonderUjk gedocumenteerd te worden. 
3. AanvuUend hulpmiddel voor het indelen van functies in functiegroepen. 

Het functieraster, de beslisboom en het aanvullend hulpmiddel zijn niet opgenomen. 
Zie hiervoor pag. 29 t/m 37 van de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling. 
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