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Risico’s van payrolling 

26 juni 2013. De rechtbank heeft in een zaak van het Agentschap NL geoordeeld dat het sluiten van 
een arbeidscontract met de payrollonderneming niet doorslaggevend is voor de vraag of er een 
arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. De rechtbank is van mening dat voor de bescherming 
van de rechten van werknemers door de arbeidsrechtelijke constructie heengekeken dient te 
worden, in lijn met rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 
In dit geval waren de werknemers feitelijk werkzaam bij het agentschap, die instructies gaf aan de 
werknemers en de vakantiedagen bijhield. De werknemers werden door het agentschap beoordeeld 
op hun functioneren. Weliswaar werd het salaris betaald door de payrollonderneming, maar was het 
afkomstig van het agentschap. 

De rechtbank komt tot de conclusie dat het agentschap de werkgever was, is en blijft. De 
werknemers hebben zich voor wat betreft het verzilveren van hun vakantierechten steeds kunnen 
wenden tot het agentschap en kunnen dat nog steeds. 
Er is ook bij wisseling van payrollbedrijf dus geen sprake van opvolgend werkgeverschap. 

 

Mei 2013. Ondernemers kiezen soms voor payroll bureaus om van de administratieve rompslomp af 
te zijn of om te voorkomen dat zij onder een dure cao vallen. Het payroll bureau is dan de formele 
werkgever met alle gevolgen van dien. 

Maar… recente uitspraken van kantonrechters duiden erop dat het werkgeverschap weer bij de 
ondernemer komt te liggen. En dat was juist niet de bedoeling. 

Kantonrechters hebben recent enkele uitspraken gedaan waaruit blijkt dat het inlenende bedrijf (de 
opdrachtgever) als werkgever moet worden gezien en niet het payrollbedrijf. 

Zij wogen daarbij de volgende punten mee: 
- de inlener had de werknemers geworven en geselecteerd; 
- de inlener had de werknemers zelf doorverwezen naar de payrollorganisatie; 
- de werknemers werkten exclusief voor de inlener 
- de inlener had het recht om de werknemers instructies te geven voor het werk; 
- de inlener maakte met de werknemers afspraken over de vakantiedagen. 

Door deze uitspraken valt het voordeel van payrolling grotendeels weg. Deze uitspraken kunnen 
grote gevolgen hebben. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld door pensioenfondsen alsnog worden 
aangesproken om premies voor payrollers te betalen of alsnog bij te dragen aan scholingsfondsen. 
Er wordt dan door de payroll constructies heen gekeken. 

 

 


