
memo 

 
Datum : 21 juli 2011 
 
Aan  : Partijen bij de VPO CAO 
 
Van : VPO-secretariaat 
 
Betreft :  Consequenties einde VPO CAO  

 
Referentie :  
 
 
 
Op 31 december 2011 eindigt de VPO CAO. Wat zijn de consequenties voor de 
arbeidsovereenkomst tussen payrollonderneming en payrollkracht? 
 
Vanaf 2006 tot het einde van 2011 is er een speciale CAO van kracht geweest tussen payrollkrachten 
en payrollondernemingen die zijn aangesloten bij de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Deze 
CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen (VPO CAO) eindigt op 31 december 2011 en zal 
niet worden verlengd.  
 
Vanaf 1 januari 2012 zal op de arbeidsovereenkomsten tussen de payrollondernemingen en de 
payrollkrachten de algemeen verbindend verklaarde ABU CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO) van 
toepassing worden.  
 
Het van toepassing worden van de ABU CAO in plaats van de VPO CAO, brengt met zich mee dat er 
wijzigingen kunnen optreden in afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie in 
bestaande arbeidsovereenkomsten, als deze arbeidsovereenkomsten doorlopen na 31 december 
2011. Ook bij nieuwe, na 31 december 2011 overeengekomen arbeidsovereenkomsten, dient er in 
voorkomende gevallen rekening gehouden te worden met eerder onder het regime van de VPO CAO 
opgebouwd arbeidsverleden. Hieronder worden deze situaties nader toegelicht. 
 
Rechtspositie 
 
Doorlopende arbeidsovereenkomsten 
Voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2012 tot stand zijn gekomen onder het regime van de 
VPO CAO en na die datum doorlopen, geldt ten aanzien van de rechtspositie het volgende. De 
doorlopende arbeidsovereenkomst wordt ingepast in de fasesystematiek van de ABU CAO in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 ABU CAO, waarbij de telling start aan het begin van 
fase A.   
 
Dit betekent het volgende:  
 
De payrollkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde 
payrollonderneming heeft gewerkt. Bij de inpassing in fase A wordt gekeken naar het aantal gewerkte 
weken. Voor de onderhavige situatie is het van belang dat het contract tussen partijen waarmee de 
termijn van 78 gewerkte weken wordt overschreden, vanaf dat moment als het eerste fase B contract 
dient te worden beschouwd.  
 
Wordt de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase A voortgezet of wordt binnen 26 weken na 
voltooiing van fase A een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan, dan is de payrollkracht 
werkzaam in fase B. Fase B duurt twee jaar of 8 contracten. De payrollkracht is niet werkzaam in fase 
C zolang niet meer dan twee jaar is gewerkt in fase B en/of niet meer dat acht 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in fase B zijn overeengekomen met dezelfde 
payrollonderneming.  
 
De payrollkracht is werkzaam in fase C zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase B wordt 
voortgezet of binnen dertien weken na voltooiing van fase B een nieuwe arbeidsovereenkomst met 
dezelfde payrollonderneming wordt aangegaan. In fase C is een payrollkracht steeds werkzaam op 
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basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De onder het regime van de VPO CAO 
overeengekomen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, worden na 31 december 2011 
aangemerkt als fase C contract.  
 
Nieuwe arbeidsovereenkomsten 
Indien na 31 december 2011 een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen een 
payrollkracht en een payrollonderneming kan het zijn dat eerdere arbeidsovereenkomsten meetellen 
bij het bepalen van de fase-indeling. Deze wijze waarop dit dient te gebeuren wordt ook beschreven 
in artikel 13 ABU CAO. Let op: onderbrekingen tussen twee arbeidsovereenkomsten van tenminste 
13 weken, respectievelijk tenminste 26 weken (afhankelijk van de fase) leiden ertoe dat de telling 
opnieuw begint.  
 
Voor de duidelijkheid wordt hieronder de volledige tekst van artikel 13 ABU CAO weergegeven. 
[TEKST ABU CAO art 13] 
 
        
Arbeidsvoorwaarden 
 
Doorlopende arbeidsovereenkomsten 
Voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2012 tot stand zijn gekomen, onder het regime van 
de VPO CAO en na die datum doorlopen, geldt voor de duur van de arbeidsovereenkomst ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden het volgende.  
De ABU CAO is een zogeheten minimum CAO. Dit betekent dat afspraken tussen een 
payrollonderneming en een payrollkracht tenminste aan het niveau van de ABU CAO dienen te 
voldoen, maar dat afwijkingen in de individuele arbeidsovereenkomst ten gunste van de payrollkracht 
van kracht blijven.  
 
In de onderhavige situatie betekent dit concreet dat de afspraken tussen payrollonderneming en 
payrollkracht in bestaande individuele arbeidsovereenkomsten ook na 31 december 2011 dienen te 
worden gerespecteerd, voor zover zij tenminste voldoen aan het niveau van de ABU CAO. 
Afwijkingen van de ABU CAO ten gunste van de werknemer dienen dus ook na 31 december 2011 
voor de duur van de arbeidsovereenkomst te worden toegepast. Echter, afwijkingen van de ABU 
CAO ten nadele de werknemer dienen vanaf 1 januari 2011 te worden aangepast aan het niveau van 
de ABU CAO.  
 
Nieuwe arbeidsovereenkomsten 
Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die na 31 december 2011 worden overeengekomen geldt dat er 
(nieuwe) afspraken over de arbeidsvoorwaarden gemaakt dienen te worden die tenminste gelijk zijn 
aan het niveau dat de ABU CAO voorschrijft. 
 


