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Payrolling: wat en waarom? 
Payrolling is een relatief nieuwe vorm van HR-dienstverlening . Kern is de overname van het 
administratieve en juridische werkgeverschap  van een opdrachtgever door professionele 
dienstverleners. Ruwweg zijn twee vormen te onderscheiden: 

- Opdrachtgevers verzorgen zelf de werving en selectie van nieuwe werknemers en vervolgens 
treden deze werknemers in dienst van de payrollonderneming. De werknemer wordt 
vervolgens in beginsel langdurig ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. 

- De opdrachtgever besluit om (een gedeelte van) zijn werknemers onder te brengen bij een 
payrollonderneming. De werknemers treden in dienst van de payrollonderneming en deze 
worden permanent ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.   

 
Ontzorgen en professionaliseren 
Payrolling is een reactie op de sinds begin jaren ’90 toegenomen complexiteit en intensiteit van het 
werkgeverschap. Invulling van het werkgeverschap gaat gepaard met aanzienlijke administratieve 
lasten en hoge (nalevings)kosten van allerhande verplichtingen. Toenemende regelgeving maakt het 
werkgeverschap steeds complexer. Daaruit is de behoefte ontstaan om enerzijds financiële risico’s, 
regeldruk en administratieve lasten te beperken (ontzorgmotief) en anderzijds wel te kunnen 
beschikken over professionele ondersteuning op HR-gebied. In bedrijven en bedrijfstakken waar 
werkgeverschap minder is ontwikkeld spelen payroll-ondernemingen zo een rol in de verdere 
professionalisering van het HR-beleid en krijgen medewerkers dankzij payrolling de goede HR-
ondersteuning. Payroll versterkt het HR-beleid van bedrijven.  
 
Payrolling creëert banen 
De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) wijst in dit verband op het onderzoek (2008) Wat 
werkgevers weerhoudt - Belemmeringen voor een hogere arbeidsdeelname dat in opdracht van MKB 
NL is uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt dat hoge risico’s voor ondernemers een belemmering 
vormen om personeel zelf in dienst te nemen. Daarbij gaat het om risico’s en kosten die 
samenhangen met disfunctioneren, verlof, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Die risico’s en kosten 
komen voor rekening van de ondernemer zonder dat hij daarop altijd zelf invloed uit kan oefenen. 
Payrolling is  het antwoord op de behoefte van de ondernemer om deze risico’s beheersbaar te 
houden. Payrolling creëert dus banen!  
 
Een lage drempel naar de arbeidsmarkt 
VPO beschouwt payrolling als een vorm van dienstverlening die belangrijk is voor een goed 
functionerende arbeidsmarkt.  Zo’n arbeidsmarkt draagt bij aan de concurrentiekracht en groei van 
de Nederlandse economie , zorgt dat de werkloosheid laag blijft en er voldoende dynamiek op de 
arbeidsmarkt is. Payrolling biedt werknemers een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt  en 
biedt kansen voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt: 25% van de payrollkrachten was 
daarvoor werkloos of arbeidsongeschikt en maar liefst 37% behoort tot de ouderen (>45 jaar). 
Payrolling biedt bovendien werkzekerheid waar baanzekerheid bij de inlener vaak fragiel is. 
 
VPO arbeidsvoorwaarden 
Tot zover het ondernemersbelang. Nu het werknemersbelang. Behalve dat payrolling toetreding tot de 
arbeidsmarkt faciliteert, mag de werknemer rekenen op goed werkgeverschap en goed geregelde 
arbeidsvoorwaarden . Dat is geborgd binnen de VPO. De arbeidsvoorwaarden waren tot 1 januari 
2012 vastgelegd in de VPO-CAO die was afgesloten met FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en 
de Unie. Die voorwaarden zijn nu omgezet in de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling. De essentie is dat 
de arbeidsvoorwaarden aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden bij de opdrachtgever. 
In ieder geval geldt dat vanaf dag 1  ten aanzien van het loon, arbeidsduurverkorting, toeslagen, 
kostenvergoedingen, loonsverhogingen, periodieken, éénmalige uitkeringen, eindejaars- en 13e 
maanduitkeringen als ook vakantiedagen en vakantiebijslag. Daarnaast geldt een loondoorbetaling 
van minimaal 180% over de eerste twee jaren van ziekte en vervullen payrollondernemingen de 
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werkgeverstaken rondom ziekte en re-integratie zoals vastgelegd in de Wet Verbetering 
Poortwachter. Payrollkrachten hebben een pensioenvoorziening en aansluiting bij het 
bedrijfstakpensioenfonds van de opdrachtgever behoort tot de mogelijkheden. Concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden is dan ook niet aan de orde.  
 
VPO en Keurmerk Professioneel Werkgeverschap 
De VPO bestaat sinds 2006 en organiseert met 29 leden ruim 50% van de payrollmarkt. De 
payrollbranche wordt vervuild met malafide ondernemingen die zich niet storen aan wetgeving en 
cao’s. VPO heeft als doel het kaf van het koren te scheiden om zo te komen tot een voor alle 
betrokkenen heldere en professionele payrolldienstverlening. 
 
Belangrijk middel is het VPO-keurmerk ‘Professioneel werkgeverschap’, hét kwaliteitskeurmerk  
binnen de payrollbranche.  Het VPO-keurmerk rust op drie pijlers. De financiële betrouwbaarheid van 
de aangesloten payrollonderneming (o.a. SNA-certificaat), verplichte toepassing van de VPO 
Arbeidsvoorwaardenregeling en eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. VPO-leden worden 
jaarlijks door onafhankelijk instellingen gecontroleerd op dit keurmerk. 
 
Het VPO-keurmerk stelt eisen aan de kwaliteit van d e dienstverlening van payroll-
ondernemingen.  Die eisen waarborgen de betrouwbaarheid op essentiële delen van de rol als 
werkgever. Daarvoor worden o.a. de volgende eisen gehanteerd: 

- Payrollonderneming en opdrachtgever moeten de werknemer reeds bij aanvang van de 
sollicitatieprocedure informeren over aard en inhoud van de payrollovereenkomst; 

- Bij payrolling is sprake van ‘gedeeld werkgeverschap ’ en dus moeten alle taken van het 
werkgeverschap duidelijk zijn belegd tussen payrollonderneming en opdrachtgever en 
kenbaar zijn voor de medewerker; 

- De payrollonderneming treft adequate voorzieningen om zijn eigen werkgeversrol (o.a. ziekte, 
reïntegratie en ontslag) goed in te vullen. 

 
Breder perspectief 
Er zijn afgelopen tijd door Tweede Kamerleden vragen over payrolling gesteld. Recentelijke is de 
STAR om advies gevraagd, maar het is jammer dat de adviesaanvraag zich beperkt tot payrolling. 
De opkomst van payrolling moet namelijk in een breder verband worden gezien. De flexschil van 
bedrijven beslaat 25% en sinds de introductie van de Flexwet in 1999 is de verscheidenheid aan 
flexibele arbeidsrelaties sterk toegenomen. Er is sprake van een onomkeerbaar flexibiliserende 
arbeidsmarkt, waarbij de vraag voor ondernemers niet langer is ‘flex of vast’ maar ‘flex of niet’ .  
 
Payrolling gaat over de inrichting en financiering van ons sociaal zekerheidssysteem dat steeds meer 
risico’s op de schouders van (individuele) werkgevers legt en bovendien onvoldoende rekening houdt 
met de aard van flexibele dienstverbanden en hun rol op de arbeidsmarkt. Payrolling gaat over de 
‘Paarse krokodil’ van nog immer hoge administratieve lasten van het werkgeverschap. Tenslotte en 
niet het minst belangrijk gaat het over de flexwet én het ontslagrecht die in de discussie tot nu toe 
buiten beschouwing blijven. Dat is de wereld die achter de ontwikkeling van payrolling en andere 
flexvormen schuil gaat. 
  
Een discussie over payrolling moet wat de VPO betreft dan ook in dat grotere verband worden gezien. 
Daarbij gaat het voor de VPO om de beantwoording van wezenlijke vragen als: hoe komen we tot een 
hernieuwd flex & zeker arrangement dat rekening hou dt met de verscheidenheid van flexibele 
arbeidsrelaties en nieuwe vormen van zekerheid?  Hoe brengen we rechten en plichten van ‘flex 
en vast’ dichter bij elkaar zodat segmentatie op de arbeidsmarkt kan worden voorkomen? Hoe krijgen 
we voldoende ouderen, WSW-ers en langdurig werklozen aan het werk?  
 
Dat zijn essentiële dilemma’s van de flexibele arbeidsmarkt. Dan praten we niet over symptomen, 
maar over oorzaken. Niet over problemen, maar over oplossingen. Dan wordt de discussie over 
payrolling naar een hoger niveau getild. Dan komen belangen van werkgevers en werknemers, van 
insiders en outsiders en van flexwerkers en vaste medewerkers meer in één lijn te liggen. Het is naar 
de mening van de VPO goed om de discussie over payrolling te verbreden . 
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Payrolling: feiten en cijfers 
VPO heeft verschillende onderzoeken (EIM 2009, Ecorys 2011) laten verrichten naar aard en omvang 
van payrolling in Nederland. De belangrijkste cijfers op een rijtje: 
 

- 144.000 payrollkrachten werkzaam (2010); 
- Meeste payrollkrachten werkzaam in horeca (21%), overheid (18%), groot- en detailhandel 

(11%), onderwijs (8%) en industrie (6%); 
- 72% van de payrollkrachten werkt in een MKB-bedrijf (<250 werknemers); 
- 37% van de payrollkrachten is ouder dan 45 jaar; 
- 25% van de payrollkrachten was daarvoor werkloos of arbeidsongeschikt; 
- 33% van de payrollkrachten heeft vast contract; 
- Gemiddeld werken payrollkrachten 2 jaar en 4 maanden voor een payrollonderneming; 
- 55% ervaart voldoende werkzekerheid bij de payrollonderneming. 

 
 
 
 
 


