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Payrollen
opgehelderd

10 misverstanden over payrollen
en de feiten

Duidelijkheid boven alles
Zoals bij elk ‘nieuw’ fenomeen bestaat over payrollen als relatief jonge vorm van 

dienstverlening op de arbeidsmarkt regelmatig onduidelijkheid. Er zijn ook mis-

verstanden die een goed begrip van payroll in de weg kunnen staan. 

Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) heeft tien veelgehoorde misvattingen op 

een rij gezet. Met een korte uitleg, zodat u snel weet hoe het echt zit. 
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Hoe zit het wel? Deze onwenselijke situatie is niet aan de orde bij leden van de VPO. VPO-leden 
hebben een expliciete informatieplicht ten aanzien van payrollkrachten. Aard en inhoud van de 
overeenkomst moeten tijdig kenbaar gemaakt worden en ook de opdrachtgever moet vooraf 
duidelijkheid geven.

“Payrollmedewerkers weten niet dat zij via een payrollbedrijf  

 werken en horen dat pas achteraf.”
Misverstand 1

Hoe zit het wel? Payrollkrachten hebben een regulier arbeidscontract waarin hun rechten zijn vastge-
legd. Op grond van goed werkgeverschap en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) worden verzuimta-
ken uitgevoerd. Ook informeren zij de opdrachtgever over het ziekteverzuim. Leden van de VPO nemen 
als specialist administratieve taken en het juridisch werkgeverschap uit handen van hun opdrachtgevers. 
Hierbij dragen zij ook de vereiste werkgevers- en werknemersbelastingen af en is aansluiting bij SNA een 
vereiste. De financiële betrouwbaarheid, het professioneel werkgeverschap en de transparante dienstver-
lening van VPO-leden zijn verankerd in het Keurmerk Professioneel Werkgeverschap. Alleen payrollbedrij-
ven die voldoen aan de strikte voorwaarden van dit keurmerk, kunnen lid zijn van de VPO.

“Payroll is een juridische constructie om onder werkgevers-  

 verplichtingen uit te komen.”
Misverstand 2

Hoe zit het wel? Een payrollmedewerker heeft wel degelijk recht op doorbetaling bij ziekte.  
De payrollonderneming is hiervoor als juridisch werkgever verantwoordelijk. Bij arbeidsonge-
schiktheid zorgt de payrollonderneming voor betaling van een percentage van het loon volgens 
de volgende tabel:

“Als payrollmedewerker heb je geen recht op loondoorbetaling  

 bij ziekte.”
Misverstand 5

Hoe zit het wel? VPO-payrollkrachten ontvangen vanaf de eerste dag dat zij aan het werk gaan de-
zelfde beloning als medewerkers in directe dienst bij de inlener (in een gelijke of gelijkwaardige functie). 
Compleet met ADV, toeslagen, kostenvergoedingen, periodieken, loonsverhogingen, vakantiedagen en 
extra uitkeringen zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering. De gelijke beloning van payrollkrachten 
vanaf de eerste dag dat zij aan het werk gaan, is vastgelegd in de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling.

“Payrollmedewerkers krijgen mindere arbeidsvoorwaarden 

 dan vaste medewerkers bij hetzelfde bedrijf.”
Misverstand 3

Hoe zit het wel? Ook payrollmedewerkers hebben recht op scholing. Leden van de VPO zijn verplicht 
1,02% van het brutoloon per jaar te besteden aan scholing van werknemers. Dit kunnen zij zelf 
organiseren of overdragen aan het opleidingsfonds voor de flexbranche STOOF (Stichting Opleiding & 
Ontwikkeling Flexbranche). Uiteraard kunnen payrollbedrijven ook extra investeren in scholing. Hierdoor 
vergroten zij de mogelijkheden voor inzet van payrollkrachten bij hun opdrachtgevers. 

“Payrollmedewerkers krijgen geen scholing.”Misverstand 6

Hoe zit het wel? Werkgevers kiezen voor payrollen om administratieve taken en het juridisch 
werkgeverschap uit te besteden aan een specialist. Hierdoor kunnen zijzelf optimaal focussen op 
hun kernactiviteit. Een payrollmedewerker heeft een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met 
de payrollonderneming, waarop dezelfde rechten en plichten van toepassing zijn als op een reguliere 
arbeidsovereenkomst. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek reguleren de juridische relatie tus-
sen payrollonderneming en payrollwerknemer. 

“Payroll wordt gebruikt om het ontslagrecht te ontduiken.”Misverstand 4

Hoe zit het wel? Payrollmedewerkers hebben een regulier arbeidscontract bij een payrollbedrijf. Hierin zijn 
hun rechten vastgelegd. In de praktijk beginnen zij meestal met een contract voor bepaalde tijd, maar na ver-
loop van tijd krijgen zij ook vaak een contract voor onbepaalde tijd. Na maximaal 3,5 jaar moeten leden van de 
VPO ook een contract voor onbepaalde tijd geven. Uiteraard kan dit ook eerder en dat gebeurt regelmatig. Dit 
is mede afhankelijk van het perspectief bij de organisatie waar zij werken. Uit onderzoek (Ecorys, 2011) blijkt 
dat 23% bij de eerste baan een vast contract krijgt en nog eens 10% een tijdelijk contract met uitzicht op vast.

“Payrollmedewerkers hebben geen contract voor 

 onbepaalde tijd.”
Misverstand 7

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid:

Week  Percentage van loon

1 t/m 26 ..................................................... 100%

27 t/m 52 ..................................................... 95%

53 t/m 78 ..................................................... 85%

79 t/m 104 ................................................... 80%

Leden van de VPO beschikken ook over een verzuimprotocol en zorgen voor de wettelijke 
verzuimtaken gericht op werkhervatting en re-integratie.
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Hoe zit het wel?  Een inlener betaalt een vergoeding voor de dienstverlening van een payrollbe-
drijf. Dus boven op de kosten van het personeel. De uitbesteding (van delen) van het administratief 
en juridisch werkgeverschap gaat gepaard met aanvullende kosten boven op het reguliere salaris. 
De inzet van een payrollkracht is dus niet altijd goedkoper dan het in dienst nemen van een eigen 
medewerker. Want payrollkrachten ontvangen bij leden van de VPO vanaf de eerste dag dat zij aan 
het werk gaan minimaal dezelfde beloning als medewerkers in directe dienst bij de inlener.

“Een payrollmedewerker is goedkoper dan een vaste kracht.”Misverstand 8

Hoe zit het wel?  Payrollkrachten bouwen gewoon pensioen op. Na twee maanden bouwen 
payrollkrachten pensioen op in de Plus-regeling van het  pensioenfonds voor de flexbranche StiPP 
(Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten). Een aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds 
van de sector behoort regelmatig tot de mogelijkheden.

“Payrollmedewerkers bouwen geen pensioen op.”Misverstand 10

Hoe zit het wel? De variatie aan arbeidsovereenkomsten op de werkvloer wordt steeds groter, 
maar het soort contract dat iemand heeft lijkt steeds minder relevant te worden. Niet alleen de 
beloning van medewerkers met een payrollcontract is - bij een lid van de VPO - minimaal gelijk aan 
die van hun collega’s in vaste dienst, zij ervaren ook in de praktijk bijna geen verschil. Uit onderzoek 
(Ecorys, 2011) is gebleken dat payrollkrachten de samenwerking met collega’s en de werksfeer 
goed waarderen, gemiddeld met het cijfer 7,8.

“Payrollmedewerkers zijn tweederangs werknemers op

 de werkvloer.”
Misverstand 9

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over deze misverstanden kijk op onze website www.vpo.nu
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