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Programma

• Wijzigingen arbeidsrecht

• Cao-toepassing/arbeidsvoorwaarden

• Pensioen

• Sectorindeling

• Bussinessmodellen payrolling - uitzenden



De uitzendovereenkomst

Artikel 7:690 BW

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de 
werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van 
het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld 
van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever 
verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding 
van de derde.

• Allocatiefunctie

• Geen exclusiviteit 



De payrollovereenkomst 

Artikel 7:692 BW

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de 
overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet 
tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met 
toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander 
ter beschikking te stellen. 

• Geen allocatiefunctie

• Exclusiviteit 



Cao ABU en NBBU per 1 januari 2020

• Cao’s niet meer van toepassing op payrollovereenkomst

• Loondoorbetaling is hoofdregel; ULV moet schriftelijk 
worden vastgelegd

• Zes elementen inlenersbeloning (fysiek belastende 
omstandigheden) op uitzendbevestiging

• Reisuren werk/werk onder inlenersbeloning

• Vakantiegeld -> 8,33%

• Loondoorbetaling bij ziekte -> 1e jaar 90%, 2e jaar 80%

• Regels voor loon op feestdagen

• Verplichte scholing 



Payrolling per 1 januari 2020

• Uitzendovereenkomst, maar niet samenbrengen vraag en 
aanbod; exclusief ter beschikking stellen aan derde

• Ontzorgen werkgevers, geen concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden

• Definitie ‘uitzendovereenkomst’ wordt niet gewijzigd



Arbeidsvoorwaarden payrollwerknemer 

• Informatieplicht inlener

• Dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als die 
gelden voor werknemers van (eind)opdrachtgever

• Geen eigen personeel bij (eind)opdrachtgever, dan recht op 
dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden in 
gelijke/gelijkwaardige functie in sector waarin 
(eind)opdrachtgever werkzaam is



Gevolgen payrollovereenkomst 

• Geen cao ABU of NBBU, maar arbeidsvoorwaarden (cao) 
opdrachtgever

• Geen uitzendbeding mogelijk

• Beperking periode loonuitsluiting als bij opdrachtgever 

• Ketenregeling van opdrachtgever of wettelijke 
contractenreeks

• Dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij gewone 
arbeidsovereenkomst ≠inlenersbeloning

• Adequate pensioenregeling (≠ StiPP)



Pensioen bij uitzendovereenkomst

Pensioenregeling  voor uitzendwerknemer

• StiPP

Nu: alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of 
detacheringsbranche zijn verplicht aangesloten bij Stichting 
Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Of

• Bedrijfstakpensioenfonds inlener conform bijvoorbeeld 
verplichtstellingsbesluit Bpf Bouw of PMT



Pensioen bij payrollovereenkomst

Pensioenregeling per voor payrollwerknemer

• Adequate pensioenregeling per 1 januari 2021-> dezelfde 
basispensioenregeling die geldt voor werknemers in 
gelijke/gelijkwaardige functie of

• Voldoen aan volgende voorwaarden:

1. ouderdomspensioen

2. geen wachttijd of drempelperiode

3. werkgeversbijdrage minimaal 13,6 % van de som van de 
pensioengrondslag



Sectorindeling

• Vanaf 2020 vervalt de sectorindeling WW

• Payrollbedrijven naar sector 45 (Zakelijke Dienstverlening)

• Indeling in vaksector vervalt, uitzendbedrijven verplicht in sector 52

• Gesplitste aansluiting

• minder dan 15% uitzend- of payroll, vaksector

• 15%-50% uitzend- of payroll, gesplitste aansluiting

• meer dan 50% uitzend-, indeling in sector 52

• meer dan 50% payroll, indeling in sector 45



Sectorindeling

• Geen verschil in WW-premie tussen payroll en uitzend

• premieverschil vast: 2,99% lager

• premieverschil kort: 2,01% hoger

• Wel verschil in whk-premie, daarvoor blijft sectorale indeling (voorlopig)

• 45: 0,53% (WGA) + 0,35% (ZW) = 0,88%

• 52: 1,58% (WGA) + 5,73% (ZW) = 7,31%

• Maximale ZW-component is veel hoger in sector 52 



Sectorindeling, wat gaat nu gebeuren

• Krijgen uitzendbureau’s die ingedeeld zijn in de vaksector een nieuwe 
beschikking (bijvoorbeeld o.b.v. SBI codes)?

• Krijgen payrollbureaus een nieuwe beschikking?

• Artikel 97 Wfsv

• 14 januari 2020!



Businessmodel Payroll

• Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden meer

• Sneller een vast contract (ketenregeling opdrachtgever)

• Vraagstuk voor pensioenregeling

• Transitierisico

• Ontslagrisico

• Hoofdfunctie is ontzorgen werkgevers

• Verwachting: klanten gaan heroverwegen of zij weer zelf werkgever 
worden of dat zij voor ontzorgen kiezen



Businessmodel Uitzenden

• Voor arbeidsvoorwaarden is de inlenersbeloning leidend

• Flexibiliteit in contract

• Hogere WW-premie

• Transitierisico

• Pensioen bij STIPP

• Werving en selectie uitvoeren

• Verwachting: de werkgever die flexibiliteit wil zal hiervoor willen betalen



Dank voor uw aandacht!


