
Tijdens een Algemene Ledenverga-
dering in Zeist zijn eind maart veel 
ideeën gedeeld over de toekomst en 
ondersteuning van payrollen. Onder 
andere over de noodzaak van krach-
tenbundeling door middel van een 

Naar verwachting brengt 2014 veel duidelijkheid voor payrollen. De nieuwe Wet werk en zekerheid is aangeno-
men door de Tweede Kamer (met motie over payrollen) en gaat naar de Eerste Kamer. Daarnaast moet een advies 
van de Stichting van de Arbeid (StAr) meer duidelijkheid geven over driehoeksrelaties. Met de nieuwe contouren 
in zicht, bepaalt de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) de koers voor de toekomst.
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platform voor payrolling, de arbeids-
voorwaardenvorming en de lobby en 
dienstverlening van de VPO. “Daar zijn 
veel waardevolle zaken uit naar voren 
gekomen”, zegt voorzitter Jeu Claes 
van de VPO. “Die gaan we de komen-
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de tijd verder uitwerken voor optimale 
ondersteuning van payrollbedrijven in 
de toekomst.” In het najaar neemt de 
Algemene Ledenvergadering defini-
tieve besluiten over de ideeën voor de 
koers en dienstverlening van de VPO. 

Lees verder op pagina 2

Groeiende duidelijkheid over payrollen bepaalt koers VPO

2014: het jaar van de duidelijkheid



         

Regeren is vooruitzien. Voor 
de payrollbranche betekent 
dit, dat wij met ons groeiende, 
relatief nieuwe HR-instrument 
regelmatig onze koers moeten 
bijstellen. Dat kan gelukkig 
steeds beter nu de duidelijkheid 
groeit over het inbedden van 
payrollen ‘VPO-stijl’ in de 
bestaande structuren op de 
arbeidsmarkt.

Wij hebben hier eind maart met onze 
leden uitgebreid bij stilgestaan tijdens 
een extra ledenbijeenkomst in het KNVB 
Sportcentrum in Zeist. Nagenoeg alle 
leden waren aanwezig. De opkomst 

én betrokkenheid was grandioos. 
Een uitstekende setting om ideeën, 
gedachten en sentimenten te delen. Die 
oogst kunnen wij goed gebruiken om de 
komende maanden de koers van de VPO 
te bepalen, voor de juiste ondersteuning 
van payrollbedrijven in de toekomst.

Tijdens onze ledenbijeenkomst bleek ook 
dat steeds minder ‘alleen’ over payrol-
len wordt gesproken. En steeds meer 
over de samenhang met bijvoorbeeld 
uitzenden en detacheren. Het gaat steeds 
meer over de flexibiliteit van Nederland. 
Daar worden steeds vaker verschillende 
(meng)vormen van dienstverlening op 
ingericht. Uiteraard afgestemd op de be-
hoeften van werkgevers en werknemers.
Een belangrijk onderscheidend element 
bij payrollen blijft echter de groeiende be-
hoefte om het administratief en juridisch 
werkgeverschap uit te besteden aan 
een specialist. Dat zult u ook zeker terug 
blijven zien in onze koers. 

Belangrijk voor de toekomst van payrol-
len, is het groeiend besef en inzicht bij de 
overheid om payrollen goed te reguleren. 
Ook bij vakbonden merk ik dat zij steeds 
meer inzien dat goed geordende payroll 
een acceptabele vorm van dienstverle-
ning is. Alles samen geeft goede moed 
voor de toekomst.

Jeu Claes, voorzitter  
Vereniging Payroll Ondernemingen
Claes@vpo.nu

Koers bepalen
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De nieuwe Wet werk en zekerheid is in februari aangenomen door de 
Tweede Kamer. Met belangrijke maatregelen voor nieuw evenwicht 
tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. 

Nieuwe wet, motie
en StAr-advies

In de nieuwe wet zijn belangrijke zaken opgenomen voor payrollondernemingen:  

• Ontslagregels voor payrolling worden aangepast.
• Afwijking van de regel dat een werkgever eerst zijn flexbestand moet  
 aanzeggen voordat sprake kan zijn van verval van arbeidsplaatsen. 
 Voor payrollkrachten wordt een uitzondering gemaakt, net zoals nu voor  
 specifieke groepen uitzendkrachten.  
• Er komen nadere regels voor de wederindienstnemingsverplichting/premisse. 

De nieuwe wet wordt dit jaar nog behandeld door de Eerste Kamer. Tijdens 
de behandeling in de Tweede Kamer is een belangrijke motie ingediend over 
payrollen. Minister Asscher (SZW) is hierin verzocht “te zorgen voor gelijke 
behandeling bij de arbeidsvoorwaarden” tussen payrollwerknemers en ‘eigen 
werknemers’ bij de inlener. De minister heeft aangegeven eerst het advies van 
de Stichting van de Arbeid (StAr) af te wachten, dat dit voorjaar wordt verwacht.

Het advies van de StAr aan het kabinet is gericht op de ordening van drie-
hoeksrelaties. Naast uitzenden en contracting komt ook payrollen aan bod. De 
VPO neemt deel aan de gesprekken op een gastzetel van werkgeversorganisa-
tie VNO-NCW. 

vervolg pagina 1

Advocaat hoopvol
over nieuwe wet
Klik en lees op pag 5 

Jaaroverzicht:
2013 naar nu
Klik en lees op pag 3 

Nieuws & 
tweets
Klik en lees op pag 7

Opmaat &
actueel
Klik en lees op pag 2 

Carrièreswitch
via payrollen 
Klik en lees op pag 6 

Branche: Payrollen 
ontzorgt Eurrail.com
Klik en lees op pag 4 



        

JANuARi JuLiFEBRuARi AuGuSTuSMAART SEPTEMBERAPRiL OKTOBERMEi NOVEMBERJuNi DECEMBER

StAr-advies driehoeksrelaties uitgesteld

Een advies van de StAr (Stichting van de Arbeid) aan 
het kabinet over driehoeksrelaties moet voor 1 oktober 
verschijnen. Dit wordt uitgesteld naar het voorjaar van 
2014. Het advies is gericht op de ordening van drie-
hoeksrelaties. Naast uitzenden en contracting komt 
ook payrollen aan bod. De VPO neemt deel aan de ge-
sprekken op een gastzetel van werkgeversorganisatie 
VNO-NCW.

Rechtszaken illustreren noodzaak 
juridische eenduidigheid

De zoektocht naar een eenduidige juridische benade-
ring van payrollen duurt voort. In 2013 hebben enkele 
rechtszaken plaatsgevonden die dit illustreren. Zo be-
paalde de rechtbank in Den Haag op 23 oktober dat met 
payrolling niet onrechtmatig was gehandeld 
(zie VPO-website). Het waren overigens geen rechts-
zaken die onder het VPO-keurmerk Professioneel Werk-
geverschap kunnen ontstaan. Ze benadrukken wel de 
noodzaak van marktordening, transparantie en duide-
lijke wetgeving.
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Behoefte aan politieke en juridische duidelijkheid
Voor payrollondernemingen was 2013 een moeilijk jaar. Vooral door uitblijven van politieke en juridische duidelijkheid 
over payrollen als relatief nieuw HR-instrument. in 2014 ontstaat meer duidelijkheid. Bijvoorbeeld door de nieuwe Wet 
werk en zekerheid, een bijbehorende motie over payrollen en het StAr-advies over driehoeksverhoudingen. De basis is in 
2013 gelegd. Een terugblik. 

Misverstanden over payrollen opgehelderd

Begin 2013 houdt de VPO een stevige lobby om mis-
verstanden over payrollen op te helderen. In een leaflet 
zijn de tien grootste misverstanden op een rij gezet. 
Met de ware feiten over payrollen onder het VPO-keur-
merk Professioneel Werkgeverschap. Die boodschap 
komt goed aan. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en 
MKB-Nederland hebben de lobby geweldig gesteund.

Sociaal akkoord: payrollen goed reguleren 

Het sociaal akkoord dat werkgevers- en werknemers-
organisaties sluiten met het kabinet, betekent een be-
langrijke erkenning voor payrollen met het VPO-keur-
merk Professioneel Werkgeverschap. Payrollen moet 
als jong HR-instrument een plaats krijgen in de be-
staande arbeidsrechtelijke ordening. 

Belangrijke stappen: 
•  Vermindering aantal tijdelijke contracten
 (niet langer 3*3*3, maar 3*2*6).
•  Schrappen uitzonderingspositie in Ontslagbesluit  
 (UWV), nadelig voor payrollkrachten
 (VPO was hier al tegen).
•  Transparantie: payrollrelatie moet schriftelijk in   
 arbeidsovereenkomst worden vastgelegd (was al  
 vastgelegd in VPO-keurmerk). 
Lees verder

Het Nationale Payroll Congres 2013

Dit congres in Maarssen is een groot succes, met veel 
belangstelling (150 aanwezigen). Centraal staat de 
toekomst van de arbeidsmarkt én de rol van payrol-
len. Eén van de sprekers is advocaat Ferdinand Grap-
perhaus (tevens hoogleraar Europees arbeidsrecht en 
SER-kroonlid). Hij schept duidelijkheid over payrollen 
en de knelpunten en onduidelijkheden in de wet. “Er is 
niets mis met goede payrolling, maar juridisch zijn er 
nog punten die steken.” 
Lees verder

Wet werk en zekerheid

De nieuwe Wet werk en zekerheid wordt ingediend bij 
de Tweede Kamer. Met belangrijke maatregelen voor 
nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de 
arbeidsmarkt. Het voorstel is in februari 2014 aange-
nomen en wordt nog behandeld door de Eerste Kamer.  
Zie ook pagina 2

Groei werkgelegenheid payrollsector

In het vierde kwartaal van 2013 stijgt de werkgelegen-
heid in de payrollbranche licht. De omzet stijgt met 2% 
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. 
Lees verder

Advocaat hoopvol
over nieuwe wet
Klik en lees op pag 5 

Jaaroverzicht:
2013 naar nu
Klik en lees op pag 3 

Nieuws & 
tweets
Klik en lees op pag 7

Opmaat &
actueel
Klik en lees op pag 2 

Carrièreswitch
via payrollen 
Klik en lees op pag 6 

Branche: Payrollen 
ontzorgt Eurrail.com
Klik en lees op pag 4 

http://www.vpo.nu/vpo/pagina.asp?pagkey=153154
http://www.vpo.nu/assets/vpo/VPOpublicaties/VPO-Actueel%20%232%202013.pdf
http://www.vpo.nu/assets/vpo/VPOpublicaties/VPO%20Actueel%20%234%20Congresspecial.pdf
http://www.vpo.nu/assets/vpo/nieuws/persbericht%20vpo%20-%20omzet%20payrollen%20neemt%20toe%20in%20q4%202013.pdf


Wat is de toegevoegde waarde van 
payrollen voor medewerkers?
“Wij volgen voor iedereen de CAO 
van de Nederlandse Spoorwegen. Wij 
willen geen onderscheid creëren. Wij 
kunnen alleen niet iedereen direct een 
vast contract bieden. Omdat we flexi-
bel zijn, kunnen we wel meer mensen 
kansen bieden. Een nieuwe afdeling 
met direct 22 nieuwe vaste banen, 
zou te riskant zijn. Daarnaast kunnen 
wij als kleine organisatie met payrol-
len zeer professionele HR-faciliteiten 
bieden. Hele actuele en kwalitatieve 
HR-informatie voor payrollkrachten 
bijvoorbeeld. Payrollkrachten hebben 
een uitstekende vraagbaak voor hun 
arbeidsvoorwaarden. Dat zouden wij 
met onze kleine HR-afdeling nooit zo 
kunnen bieden.”

Weten nieuwe medewerkers wat 
payrollen is?
“Vooraf vaak niet volledig. Daarom 
zorgen wij vooraf voor goede voorlich-
ting en transparante uitleg richting de 
medewerker. De reacties zijn positief. 
Vooraf willen medewerkers graag het 
liefst een contract bij ons. Dat voelt 
‘zekerder’. Maar als we uitleggen 
waarom we het doen en ze weten 
dat de arbeidsvoorwaarden precies 
hetzelfde zijn, vinden ze het vaak een 
prima oplossing.”

Hoe vullen jullie de nieuwe afdeling in?
“Wij hebben de afgelopen maanden 
zelf 22 medewerkers geworven voor 
de reserveringsafdeling. Vooral jonge 

mensen die dit werk combineren met 
studie of ze doen het als eerste baan. 
Door onze bestaande ervaringen, is 
opnieuw gekozen voor payrollen.  

Vanuit utrecht functioneert Eurail.com als online verkoopkanaal van der-
tig Europese spoorwegen. De relatief kleine organisatie koos bewust voor 
het gemak van payrollen: hoogwaardige HR-dienstverlening met gelijke 
arbeidsvoorwaarden. Na positieve ervaringen bij customer services, start 
in april een nieuwe reserveringsafdeling voor treinpassen, bijna volledig 
gerund door payrollkrachten. HR-manager Marjon Schumacher over de 
keuzes, motieven en voordelen voor organisatie en medewerkers.

Zo blijven we zelf verantwoordelijk 
voor de werving en training, maar we 
besteden het administratieve werk-
geverschap en de juridische risico’s 
uit. Als kleine organisatie willen wij 
onze tijd effectief inzetten voor onze 
kernactiviteit, maar wel mét goede 
HR-voorzieningen voor medewerkers. 
Spend smartly noemen wij dat! De 
HR-ondersteuning kopen wij in bij een 
specialist.”

Welke brancheontwikkelingen 
beïnvloeden jullie HR-keuzes?
“Uiteraard de seizoensdrukte in de 
reisbranche, rond het hoogseizoen. 
Dan moeten wij snel op kunnen 
schalen. Daarnaast verkopen wij 
geen eigen producten, maar die van 
dertig verschillende spoorwegen. Daar 
moeten wij ons beleid ook flexibel 
op aan kunnen passen. Dat betekent 
snel de juiste mensen op de juiste 
plek kunnen zetten. Daarom hechten 
wij veel waarde aan zelf werven en 
trainen. Met dezelfde arbeidsvoorwaar-
den zoals van toepassing op het vaste 
personeel. Daarom kiezen wij ook voor 
payrollen en bijvoorbeeld niet voor een 
uitzendconstructie.” 

Payrollen ontzorgt verkoopkanaal Europese spoorwegen

Tijd en energie? Spend smartly!

Eurail.com is het verkoopkanaal van 30 Europese spoorwegen. De online dienst-
verlening wordt gefaciliteerd door 46 medewerkers, van wie 27 payrollkrachten 
van Randstad Payroll Solutions. In april start een nieuwe reserveringsafdeling 
met nog eens 22 payrollkrachten.
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Payrollen kwam in 2013 door rechtszaken verschillende keren in het nieuws. 
Geen conflicten die onder het VPO-keurmerk Professioneel Werkgever-
schap kunnen ontstaan. Wel schaden ze het imago van de branche. Volgens 
arbeidsrechtadvocaat Maarten van Kempen benadrukken de rechtszaken 
vooral de noodzaak van duidelijke wetgeving over payrollen. “Door onduide-
lijkheid is steeds toetsing nodig.”

Opvallend aan de verschillende rechterlijke 
uitspraken zijn de verschillende denkrich-
tingen die rechters hanteerden. Op verzoek 
van het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 
heeft Van Kempen ze op een rij gezet. 

Wat is u opgevallen?
“In vergelijkbare situaties zijn andere 

denkrichtingen gevolgd bij rechtszaken in 
Almelo, Enschede en Rotterdam. De rech-
ter in Almelo en Enschede vond dat sprake 
was van een arbeidsovereenkomst met de 
inlener en niet met het payrollbedrijf. De 
Rotterdamse rechter vond dat wel sprake 
was van een arbeidsovereenkomst met 
een payrollbedrijf, maar dat payrollwerk-

nemers gelijk moesten worden behandeld 
als de reguliere werknemers bij de inlener. 
Ik zie twee verschillende redeneerlijnen 
met hetzelfde doel: rechtsbescherming 
van de payrollwerknemer. Daarbij wordt de 
arbeidsovereenkomst tussen payrollonder-
neming en werknemer anders beoordeeld. 
Deze rechtsonzekerheid is niet goed. 
Hetzelfde hebben we destijds gezien met 
uitzendkrachten, tot in 1999 de Wet flexi-
biliteit en zekerheid duidelijkheid schiep.”

Wat kunnen we daarvan leren?
“Dat het goed is om te zorgen voor duide-
lijkheid over de vraag bij wie de payroll-
werknemer in dienst is. Rechtsonzekerheid 
over de positie van de payrollwerknemer 
en het payrollbedrijf is niet goed in een 
omgeving waar wel behoefte bestaat aan 
payrolling. De nieuwe Wet werk en zeker-
heid kan voor duidelijkheid zorgen.”
 
Wat verwacht u van deze nieuwe wet? 
“In het sociaal akkoord is afgesproken de 
zwakke positie van de payrollwerknemer te 

 “ik zie parallellen tussen     
 payrollen nu en uitzenden destijds”

Arbeidsrechtadvocaat hoopvol over nieuwe wetgeving
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versterken door de Beleidsregels van UWV 
aan te passen. Als dat gebeurt, lijkt het mij 
een kleine stap de overeenkomst tussen 
payrollbedrijf en werknemer als een speci-
ale uitzendovereenkomst te beschouwen. 
Hiermee ontstaat duidelijkheid over de 
juridische status en is er natuurlijk altijd de 
mogelijkheid voor rechters om misstanden 
aan te pakken.”

Hoe kunnen payrollbedrijven hier 
voorlopig het best mee omgaan?
“Zorg voor transparantie en duidelijke 
communicatie. Dat dit ook is vastgelegd 
in het VPO-keurmerk is waardevol, maar 
het gaat uiteindelijk om de uitvoering. Een 
rechter toetst de feiten. Leden van de VPO 
hebben daarom ook een taak om inleners 
ervan te doordringen dat zij medewerkers 
vroegtijdig en goed moeten informeren.”

Hoe ziet u de payrolltoekomst?
“Er is ruimte voor payrollen als het goed 
gedefinieerd is, met aandacht voor 
transparantie en de positie van medewer-
kers. Het moet geen ‘verdienconstructie’ 
worden ten koste van werknemers. Het 
moet vooral dienstverlening zijn waarvoor 
een inlener bewust kiest en waaraan een 
prijskaartje hangt. Al kan een specialist het 
administratief en juridisch werkgeverschap 
waarschijnlijk wel wat efficiënter en goed-
koper uitvoeren dan de inlener zelf.”

WetgevingPag 5
Maarten van Kempen is advocaat bij Dijkstra Voermans Advocatuur & 
Notariaat in Rotterdam. Hij is sinds 1996 gespecialiseerd in arbeidsrecht & 
medezeggenschap.
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 Mooie kans
 met perspectief

Carrièreswitch via vrijwilligersnetwerk 

Na acht plezierige jaren als jeugdhulpverlener, maakte Laureline (34)
een carrièreswitch. Ze werkt nu als medewerker sport, cultuur, 
recreatie en toerisme bij een gemeente in Noord-Holland. Ze begon 
in februari 2013 op payrollbasis en trad in november in dienst bij de 
gemeente. Vanaf het begin bood de gemeente uitzicht op een vaste 
aanstelling, uiteraard wel afhankelijk van het naar tevredenheid 
functioneren. “De intentie was steeds duidelijk.”

Hoe ben je aan je nieuwe baan 
gekomen?
“Ik stond open voor iets heel anders en keek 
in de breedte uit naar leuke banen. Dankzij 
een collega uit mijn vrijwilligersnetwerk 
hoorde ik over mijn huidige baan bij de 
gemeente. Dat zag ik helemaal zitten. De 
inhoudelijk afwisselende functie en de uitge-
sproken intentie voor langere termijn maakte 
het voor mij extra interessant. De gemeente 
heeft aangeboden de functie eerst in te 
vullen op payrollbasis, met perspectief voor 
langere termijn bij wederzijdse tevredenheid. 
Dat zag ik als een aantrekkelijk aanbod en 
een mooie kans. ”

Hoe zag dat perspectief er vooraf uit?
“Het te bewandelen pad is heel inzichtelijk 

gemaakt. Die transparantie van de werk-
gever vind ik belangrijk. Na drie maanden 
zou het payrollcontract bij wederzijdse 
tevredenheid verlengd worden. Dat is in mei 
2013 ook gebeurd. Het werken met mijn 
collega’s geeft veel plezier en voldoening. Ik 
geniet ervan om mij in dit werk te ontwikke-
len. Sinds november 2013 ben ik in dienst bij 
de gemeente, eerst voor een jaar. De intentie 
is dat in november dit jaar een vaste aanstel-
ling volgt, bij wederzijdse tevredenheid.”

Hoe bevalt het payrollen?
“Deze uitvoering liep op rolletjes en is mij 
goed bevallen. De start op payrollbasis leek 
mij een interessante tussenweg, op reis 
naar een tijdelijk dienstverband direct bij de 
gemeente. Tegenwoordig is dat als startpunt 

niet meer gebruikelijk. Toch vind ik zelf de 
start in directe dienst bij een werkgever het 
allermooiste. Ik ben daarin wellicht wat van 
het ‘oude stempel’ en hecht aan zekerheid 
en verantwoordelijkheid.”

Hoe bevalt de gemaakte carrières-
witch?
“Heel goed. Het werk bevalt goed. Het is 
interessant om mij in te verdiepen en ik rijd 
in een kwartiertje naar mijn werk. Heerlijk, 
een nieuwe goede baan in landelijk gebied. 

Dat vind ik heel waardevol. Ik wil mij zeker 
verder ontwikkelen in dit werk en ik wil hier 
steeds beter in worden. Wat dat precies 
betekent voor mijn toekomst op de arbeids-
markt? Ik zie mijn toekomst bij de gemeente 
met inzet en vertrouwen tegemoet. Verder 
ben ik met de arbeidsmarkt niet zo bezig. 
Ik voel mij goed op deze plek en kijk ernaar 
uit om eind van het jaar in gesprek te gaan 
om mijn werk voor deze gemeente voort te 
kunnen zetten in vaste dienst.”
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De Vereniging Payroll Ondernemingen verstuurt regelmatig tweets  

(via @deVPO) op het gebied van payroll en bijvoorbeeld werkgelegenheid. 

Onderstaand enkele actuele voorbeelden. Twittert u mee?

Actuele tweets over payrollen
Volg de VPO op twitter

De #VPO Arbeidsvoorwaardenregeling voor payrollkrachten is
nu beschikbaar in handige, makkelijk ‘doorbladerbare’ pdf: 
http://www.vpo.nu/vpo/pagina.asp...

#VPO marktmonitor: omzet #payrollen in Q4 2013 licht gestegen. 
Marktcijfers passen in beeld econ. omstandigheden. 
http://bit.ly/1mK6T6q 

Mooie tool #ING waarmee u als ondernemer uw persoonlijke 
econ. vooruitzicht 2014 van uw branche/regio kunt ontvangen 
http://bit.ly/1fxUOy0 

#VPO marktmonitor: omzet #payrollen in Q4 2013 licht gestegen. 
Marktcijfers passen in beeld econ. omstandigheden. 
http://bit.ly/1mK6T6q 
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Tips voor de redactie?
Heeft u nieuws of andere tips 
voor de redactie van deze 
nieuwsbrief? 

Mail het naar: 
nijhoff@vpo.nu

De VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor payrollkrachten is sinds 
kort ook beschikbaar als gemakkelijk ‘doorbladerbare’ pdf. Handig 
voor payrollkrachten en inleners.

Leden van de VPO willen zich met de 
Arbeidsvoorwaardenregeling onder-
scheiden - voor payrollmedewerkers in 
gunstige zin - door zoveel mogelijk de 
arbeidsvoorwaarden te bieden van de 
onderneming en/of sector waarin een 
payrollmedewerker feitelijk werkzaam is. 

Hiervoor combineert de Arbeidsvoor-
waardenregeling de voorgeschreven 
bepalingen uit de ABU-CAO (2012) met 
daarbovenop een aantal onderscheiden-
de elementen die passen bij specifieke 
kenmerken van de payrollbranche. Dit 
zijn regels die specifiek zijn toegesneden 
op de dienstverlening van payrollonder-
nemingen. Zij vinden de juiste balans 
tussen de belangen van opdrachtgever, 
payrollmedewerker en de payrollonder-
neming.

Meer informatie en de online pdf vindt u 
op de website van de VPO. 

Lees verder 
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