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Datum : 10 april 2018 

Aan : Werkgroep Flexibiliteit en zekerheid 

Van : CAOP 

Betreft : Advies gelijke beloning payrollwerknemer 

1. Aanleiding

In opdracht van het LOGA hebben de sociale partners in de werkgroep flexibiliteit en zekerheid

invulling gegeven aan de technische uitwerking van het principeakkoord inzake gelijke beloning van

payrollwerknemers uit de cao-gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019. Voorliggend rapport

presenteert de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep.

2. Aanpak

In de werkgroep hebben deelgenomen:

Bert de Haas FNV 

Johan Lubbers FNV 

Hans de Bruijn CNV 

Rogier van Luxemburg VNG 

Shie Sun Gemeente Amsterdam 

Judith de Vos Gemeente Utrecht 

Sonay Topal Gemeente Utrecht 

Arie de Boed  Gemeente Rotterdam 

Jan Smits  ADP 

Patrick Banis  CAOP (voorzitter) 

Mees Heller  CAOP (secretaris) 

3. Vraagstelling

Het LOGA is van mening dat het onwenselijk is dat payroll of vergelijkbare constructies om

oneigenlijke redenen worden gebruikt bijvoorbeeld uitsluitend vanwege het beperken van

werkgeverskosten of het vermijden van risico’s als gevolg van sociale zekerheidsregelgeving. Daarom

hebben partijen in het principeakkoord cao-gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 afgesproken dat:

‘een medewerker die via payroll of vergelijkbare constructie wordt ingehuurd een vergelijkbare

beloning ontvangt als een medewerker met een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij een gemeente.

Dit houdt in dat gemeenten payrollers of medewerkers in vergelijkbare constructies belonen conform

het gemeentelijke functiewaarderingssysteem op een niveau dat vergelijkbaar is aan de totale

beloning van medewerkers in de corresponderende functies, inclusief werkgeverslasten pensioen en

sociale zekerheid. Dit leidt in voorkomende gevallen tot een toeslag voor de payrollmedewerker,

waardoor gelijke beloning wordt gerealiseerd.’

Partijen hebben aan de werkgroep gevraagd een advies te geven over de technische uitwerking van 

deze afspraak en de opdracht aan de werkgroep daarbij als volgt geformuleerd:  

I. Geef een definitie van wat er onder payroll of vergelijkbare constructies
1
 dient te worden

verstaan.

II. Maak op basis van de totale beloning, inclusief pensioen en sociale zekerheid, een

overzicht uit welke elementen de toeslag dient te bestaan.

III. Maak een duidelijke vergelijkingsmethode waarmee kan worden gewaardeerd wat de

toeslag is voor een payroller of medewerker die valt onder een vergelijkbare constructie.

IV. Uitwerking van de toeslag moet rechtsgeldig, uitvoerbaar en controleerbaar zijn.

1
 In het principeakkoord cao-gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 is opgenomen dat onder vergelijkbare constructies in ieder 

geval niet wordt verstaan: uitzendkrachten, gedetacheerden vanuit andere (semi-)overheidsorganisaties en ZZP’ers. 
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4. Werkwijze

De werkgroep was samengesteld uit deelnemers die door de cao partijen waren uitgenodigd. In vijf

werkbijeenkomsten is de groep in een open dialoog aan de slag gegaan met de vraagstelling, onder

begeleiding van een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Er zijn in dit proces verschillende

definities van payroll besproken en juridisch getoetst. Verder zijn wettelijke grondslagen van

arbeidsvoorwaarden ontleed en is een selectie gemaakt van arbeidsvoorwaarden die naar mening van

de werkgroep gelijk moeten worden gesteld. Daarbij is het perspectief van de beloning van de

werknemer leidend geweest. Indien relevant is ook gekeken naar de werkgeverslasten. Tevens is met

nadruk gelet op uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. Tot slot is bediscussieerd hoe de bevindingen

vertaald konden worden naar adviezen voor het LOGA.

5. Definitie payroll

Er zijn drie definities van payroll de revue gepasseerd in de werkbijeenkomsten. De werkgroep is van

mening dat de definitie die het UWV hanteert het begrip payroll het meest passend definieert en

daarnaast juridisch dekkend is. Deze definitie is opgenomen in artikel 1, onderdeel f, van de

Ontslagregeling (Stcrt 2015, nr, 12685). De onslagregels voor payrollwerknemers zijn uitgewerkt in

paragraaf 7 van de Ontslagregeling. De werkgroep is van mening dat deze definitie leidend moet zijn

bij de beoordeling en vaststelling van een payrollconstructie. Dit geldt dus ook voor constructies die in

de praktijk een andere naam dragen, maar wel binnen de reikwijdte van de definitie vallen. Met een

payrollwerknemer bedoelt de werkgroep in het vervolg van dit advies dan ook ook alle werknemers die

binnen deze definitie vallen. De definitie luidt als volgt:

‘Er is sprake van een payrollconstructie als de werkgever
2
, die op basis van een overeenkomst met 

een derde (de opdrachtgever
3
), welke niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen 

van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een werknemer
4
 ter beschikking stelt om in opdracht en 

onder toezicht en leiding van die derde arbeid te verrichten, waarbij de werkgever, die de werknemer 

ter beschikking stelt, alleen met toestemming van die derde gerechtigd is de werknemer aan een 

ander ter beschikking te stellen.’ 

De twee andere definities die de werkgroep heeft besproken, betreffen de definitie die de 

Belastingdienst hanteert en de definitie die is geformuleerd in het “Initiatiefvoorstel tot wijziging van de 

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’. De werkgroep is van mening dat de definitie die de 

Belastingdienst hanteert fiscaal gezien voldoende handvaten biedt, maar heeft echter twijfels bij de 

juridische dekking van deze definitie. De werkgroep vermoedt dat payrollwerknemers op basis van 

deze definitie als ‘gewone’ medewerker kunnen worden bestempeld.  

De werkgroep heeft daarnaast kennisgenomen van de definitie uit het ‘Initiatiefvoorstel tot wijziging 

van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’, dat gelijkstelling van payrollwerknemers en 

werknemers in loondienst tracht te bewerkstelligen. De werkgroep acht het vanwege de juridische 

dekking echter niet wenselijk een definitie over te nemen uit een wetsvoorstel dat nog niet inwerking is 

getreden. 

 

2
 Payrollorganisatie 

3
 Gemeente 

4
 Payrollwerknemer 
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6. Verschillen in arbeidsvoorwaarden

De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAR-UWO. Voor payroll geldt in de regel 
dat de bedrijfstak-cao’s voor uitzendkrachten van toepassing zijn. Payrollbedrijven die geen lid zijn van 

de brancheverenigingen die de betreffende cao’s voor uitzendkrachten afsluiten, zijn gebonden aan de 

(in de regel) algemeen verbindend verklaarde CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Daarnaast 

hanteren ook veel uitzendbureaus de NBBU-cao. Op hoofdlijnen zijn deze cao’s hetzelfde. De 

werkgroep heeft bij de uitwerking van de opdracht daarom de richtlijnen van de algemeen verbindend 

verklaarde ABU-cao 2017 -2019 als uitgangspunt genomen.

In bijlage 1 is een matrix opgenomen die inzicht biedt in de arbeidsvoorwaarden van respectievelijk de 

CAR-UWO en de ABU-cao. Daarbij is per element beknopt toegelicht of en zo ja, welke compensatie 

de werkgroep adviseert. Hieronder wordt op een aantal elementen uitgebreider ingegaan.  

6.1 Inlenersbeloning 

De werkgroep constateert dat een deel van de arbeidsvoorwaarden (o.a. loon, toeslagen en 

onkostenvergoedingen) op grond van de inlenersbeloning verplicht hetzelfde zijn
5
. Voor deze 

arbeidsvoorwaarden is compensatie via een toeslag dan ook niet aan de orde.  

6.2 IKB 

Een werknemer in dienst van een gemeente heeft recht op een aantal elementen uit het gemeentelijke 

IKB: de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en bovenwettelijke 

vakantiedagen. Een payrollwerknemer heeft op basis van de ABU-cao recht op eenzelfde percentage 

vakantietoelage, maar heeft daarentegen geen recht op de eindejaarsuitkering, en de 

levensloopbijdrage. De werkgroep is van mening dat deze laatste twee elementen moeten worden 

gecompenseerd om gelijke beloning te creëren. De werkgroep is verder van mening dat eventuele 

eenmalige uitkeringen (in het kader van toekomstige gemeentelijke cao-afspraken) ook uitgekeerd 

moeten worden aan payrollwerknemers. 

De werkgroep constateert verder dat de CAR-UWO in tegenstelling tot de cao-ABU extra 

vakantiedagen voor bepaalde leeftijdsgroepen telt. Daarnaast kent de CAR-UWO in tegenstelling tot de 

cao-ABU geen wachtdag. Op basis van de cao-ABU heeft een payrollwerknemer echter 14 uur méér 

vakantieuren dan een werknemer in dienst van de gemeente heeft op basis van de CAR-UWO. 

Omgerekend bedraagt het verschil 2,4 uur in het voordeel van een payrollwerknemer. De werkgroep 

vindt daarom dat compensatie niet nodig is. De werkgroep is in zijn algemeenheid van mening dat 

eventuele wijzigingen in de CAR-UWO – bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomsten van de 

werkgroep verlof - ook voor payrollwerknemers moet gelden.   

6.3 Sociale zekerheid 

De werkgroep heeft gekeken naar de werkgeverskosten en wat deze verschillen in de praktijk 

betekenen voor beide typen werknemers. De werkgroep trekt de conclusie dat de werkgeverslasten 

voor gemeenten (eigen risicodrager) en payrollorganisaties (WW-premie) in evenwicht zijn. Verder is 

het zo dat payrollwerknemers en medewerkers in dienst van een gemeente recht hebben op dezelfde 

voorwaarden op het gebied van WW, WAO en WIA. Wat betreft doorbetaling van loon bij ziekte is het 

zo dat de voorwaarden nagenoeg gelijkwaardig zijn. Hierdoor is compensatie van deze 

arbeidsvoorwaarden volgens de werkgroep niet aan de orde. 

5
 De uitzendkracht heeft vanaf de eerste dag van zijn terbeschikkingstelling bij de opdrachtgever recht op de inlenersbeloning 

(ABU-cao, hoofdstuk 4, artikel 20). 
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Voor het inzichtelijk maken van het verschil in de werkgeverskosten voor het derde WW-jaar, de 

nawettelijke WW-premies en de bovenwettelijke WW-premies heeft de werkgroep navraag gedaan 

naar het percentage van de totale loonsom die gemeenten vanaf 2010 hebben besteed aan de 

uitbetaling van WW. Dit percentage ligt op grofweg 0,25 procent van de totale loonsom. Vanwege de 

beperkte omvang van de gemiddelde kosten per werknemer
6
 (verdisconteert betekent dit voor de 

werknemer in de praktijk een compensatie van een paar euro) én het feit dat dit percentage bovendien 

niet exact is vast te stellen (want: het percentage verschilt per jaar én per gemeente), is de werkgroep 

van mening dat de hoogte van de compensatie van de werkgeverslasten op dit terrein niet redelijk 

vast te stellen is en derhalve buiten buiten beschouwing gehouden dient te worden. De werkgroep 

heeft in dit kader tevens vastgesteld dat zowel de ABU-cao als de CAR-UWO eigen bovenwettelijke 

regelingen kennen bij ontslag: de transitievergoeding versus de van werk-naar-werk-trajecten. Ook 

hiervoor is naar het oordeel van de werkgroep een compensatie niet aan de orde. 

 

6.4 Lokaal vast te stellen arbeidsvoorwaarden 

De werkgroep constateert dat er verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn met betrekking tot 

bijvoorbeeld scholing, bijzondere beloning wegens functioneren of geleverde prestaties, collectieve 

feestdagen, ouderschapsverlof en het gemeentelijke cafetariamodel. De werkgroep constateert dat 

deze arbeidsvoorwaarden lokaal door gemeenten worden vastgesteld. Vanwege de uitvoerbaarheid 

(de werkgroep voorspelt anders te veel praktische complicaties) vindt de werkgroep het niet wenselijk 

om gemeenten te verplichten deze arbeidsvoorwaarden gelijk te stellen via een toeslag voor 

payrollwerknemers. Gemeenten kunnen via een andere weg zorgen voor gelijkstelling, bijvoorbeeld 

door payrollwerknemers deel te laten nemen aan opleiding en scholing, teamdagen en andere 

faciliteiten. Ook kunnen zij aparte afspraken maken met een payrollorganisatie over verlof of andere 

lokale arbeidsvoorwaarden. 

 

6.5 Pensioen 

De werkgroep constateert dat er een verschil is in pensioenvoorwaarden: een werknemer in dienst 

van een gemeente is aangesloten bij pensioenfonds ABP; een payrollwerknemer is in principe 

aangesloten bij pensioenfonds STiPP
7
. Een werknemer in dienst van een gemeente bouwt bij ABP 

vanaf dag 1 pensioen op, waarbij de pensioenpremie 23,4 procent bedraagt. Een payrollwerknemer 

bouwt vanaf 26 weken werken (bij dezelfde onderneming) pensioen op via de Basisregeling, waarbij 

de pensioenpremie 2,6 procent bedraagt. Wanneer een payrollwerknemer 78 weken in dienst is van 

een payrollorganisatie bouwt hij pensioen op via de Plusregeling, waarbij de pensioenpremie 12,3 

procent bedraagt. Daarnaast kennen beide pensioenfondsen verschillende franchises. De werkgroep 

is van mening dat compensatie van pensioenvoorwaarden aan de orde is, om te komen tot een 

vergelijkbare beloning op dit onderdeel. De werkgroep ziet twee opties voor compensatie: 

1. vrijwillige aansluiting (van een payrollorganisatie) bij het ABP
8
; 

2. het verschil in premie en opbouw compenseren via een vervroegde pensioenopbouw 

vanaf dag 1 via de Plusregeling van STiPP in combinatie met een toeslag van 7 

procent van het maandelijkse loon. 

 

Een aantal gemeenten werkt al met een payrollorganisatie die vrijwillig is aangesloten bij het ABP.  

 

De werkgroep constateert dat, waar mogelijk, optie 1 de voorkeur heeft om te komen tot vergelijkbare 

beloning: niet alleen zijn dan de pensioenaanspraken volledig gelijk, ook is op deze manier geen 

sprake van het uitbetalen van uitgesteld loon via een toeslag. Dit kan namelijk onbedoelde én 

                                                      
6
 de gemiddelde kosten per werknemer houdt in dat de totale kosten voor bovenwettelijke WW in de hele sector worden 

verdeeld over álle werknemers in de sector; dus het gaat niet om de gemiddelde kosten per werknemer die een bovenwettelijke 

uitkering krijgt. 

 
7
 Een payrollorganisatie kan zich onttrekken aan de verplichtstelling bij STiPP en zich aansluiten bij ander pensioenfonds 

wanneer deze betere pensioenvoorwaarden kent. 
8
 Zie bijlage 2 voor de voorwaarden voor vrijwillige aansluiting bij het ABP. 
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ongewenste gevolgen hebben voor de payrollwerknemers, vanwege fiscale regelgeving en 

inkomensafhankelijke regelingen. 

 

De werkgroep onderkent dat vrijwillige aansluiting van een payrollorganisatie bij het ABP niet 

afgedwongen kan worden, zeker niet bij lopende contracten tussen gemeenten en payrollorganisaties. 

Wel acht de werkgroep het voorstelbaar dat gemeenten hiermee rekening houden bij nieuwe 

aanbestedingen.  

Een ander nadeel van optie 1 kan zijn dat een payrollwerknemer in zijn werkzaamheden veel switcht 

tussen sectoren, waardoor aansluiting bij de Plusregeling van STiPP aantrekkelijker is dan een 

kortdurende aansluiting bij het ABP.  

 

Als een gemeente niet kiest voor optie 1, is de werkgroep van mening dat een compensatie via een 

toeslag (optie 2) moet worden toegekend, om te komen tot een vergelijkbare beloning om het verschil 

in kapitaalopbouw van het pensioen te compenseren. Uitgangspunt en voorwaarde hierbij is dat de 

payrollwerknemer vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwt via de Plusregeling van STiPP. Voor 

het toepassen van optie 2 heeft de werkgroep een berekening gemaakt van het verschil in 

werkgeverspremie voor verschillende salarisschalen. Vanwege de uitvoerbaarheid is de werkgroep 

echter van mening dat een uniform percentage voor de toeslag van 7 procent van het maandelijkse 

loon de meest geschikte optie is. Bij het vaststellen van dit percentage is een gemiddelde 

salarisschaal (schaal 9) als uitgangspunt genomen. In bijlage 3 is de exacte berekening te vinden van 

de vergelijking tussen de werkgeverspremie van de pensioenregeling van het ABP en van de 

Plusregeling van STiPP. De werkgroep adviseert het LOGA uit praktische overwegingen deze toeslag 

niet pensioengevend te laten zijn en tevens niet te koppelen aan de opbouw van het IKB. 

 

De werkgroep ziet twee aandachtspunten bij optie 2: 

- Hoewel bedoeld als compenstatie voor uitgesteld loon, valt een eventuele ‘pensioen’compensatie 

in de vorm van een maandelijkse toeslag niet onder (fiscale) pensioenregelgeving. Dat kan 

onbedoelde én of ongewenste gevolgen hebben voor de aanspraak op fiscale regelingen (bijv. 

zorg en/of huurtoeslag) 

- Compensatie van pensioenopbouw in de vorm van een maandelijkse toeslag zorgt voor een 

(substantieel) hoger netto loon dan werknemers in dienst van een gemeente. Een risico kan zijn 

dat een payroll-aanstelling daardoor financieel aantrekkelijker wordt voor (jongere) medewerkers. 

 

7. Aanbevelingen aan het LOGA 

 

1. Definitie payroll 

 Hanteer de definitie van payroll uit de Ontslagregeling van het UWV inzake de opzegging van 

de arbeidsverhouding met een payrollwerknemer.  

 Laat deze definitie leidend zijn bij het beoordelen van payroll en vergelijkbare constructies en 

beloon iedereen die binnen deze defintie valt op gelijke wijze via een toeslag of via een andere 

toekenningsvorm, conform de aanbevelingen in dit advies. 

 

2. Gelijke beloning 

 Compenseer de volgende arbeidsvoorwaardelijke elementen: 

- IKB: via het toekennen van de eindejaaruitkering en de levensloopbijdrage. 

- Pensioen: Eerste voorkeur is dat gemeenten afspraken met payrollbedrijven over vrijwillige 

aansluiting bij het ABP óf, als dat niet mogelijk is: aansluiting vanaf dag 1 bij de Plusregeling 

van STiPP in combinatie met een toeslag van 7 procent van het maandelijkse loon. 

 

N.B. Het kan per werkgever verschillen welk element gecompenseerd moet worden en dus wat de 

hoogte is van de toe te kennen toeslag. Voorbeeld 1. In sommige situaties wordt de 

eindejaarsuitkering uit het IKB wél rechtstreeks door het payrollbedrijf uitgekeerd als beloning. In dat 



                     
 

6/6 

 

 

geval hoeft er geen 6,75% toeslag betaald te worden, maar wel de 1,5% wegens de 

levensloopbijdrage CAO. Voorbeeld 2. Als het payrollbedrijf is aangesloten bij het ABP, hoeft de 7% 

toeslag niet uitgekeerd te worden. Als dit niet het geval is wel. 

 

 In onderstaande tabel/rekentool zijn deze elementen en de compensatie (als percentage van 

het bruto salaris) opgenomen. Als voorbeeld is in de laatste kolom een berekening op basis van 

FSK 9 toegevoegd. Het betreft hier een maandelijkse toeslag die niet pensioengevend is. 

 

 
 

3. Overige aanbevelingen 

 Laat gemeenten lokaal vastgestelde arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk lokaal gelijk stellen. 

 Verwerk toekomstige wijzigingen in de ABU-cao en de CAR-UWO in de matrix die is 

opgenomen in bijlage 1; dit kan dus bijvoorbeeld gelden wanneer de CAR-UWO op basis van 

het advies van de werkgroep verlof wordt gewijzigd. Indien voor het gelijkstellen van 

pensioenvoorwaarden wordt gekozen voor optie 2, verwerk dan in de matrix in bijlage 1 ook de 

toekomstige wijzigingen die ABP en STiPP doorvoeren.  

 Informeer gemeenten bij toekomstige wijzigingen. 

 Benoem in toekomstig vast te stellen cao’s specifiek welke afspraken ook van toepassing zijn 

op payrollwerknemers; bijvoorbeeld het toekennen van eenmalige uitkeringen. 

 Maak afspraken met gemeenten over de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid (denk hierbij 

aan de vergewisplicht) van de aanbevelingen. 

 Treed als cao partijen in opnieuw in overleg bij inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel. 

De nieuwe wet kan de toeslag of cao-afspraken over gelijke beloning wijzigen of overbodig 

maken. 

 

8. Aandachtspunten 

 De werkgroep voorziet dat gelijke beloning van payrollwerknemers tot gevolg kan hebben dat 

een verschuiving kan gaan plaatsvinden van payrollconstructies naar uitzendconstructies. Dit 

kan betekenen dat het probleem van oneigenlijk gebruik wordt verlegd. 

 De werkgroep voorziet dat een compensatie van pensioenopbouw in de vorm van een 

maandelijkse toeslag ervoor zorgt dat payrollwerknemers een substantieel hoger netto loon 

ontvangen dan werknemers in dienst van een gemeente. Een onbedoeld neveneffect kan zijn 

dat hebben dat (bijvoorbeeld jongere) werknemers een arbeidsovereenkomst via payroll 

aantrekkelijker vinden dan een aanstelling bij een gemeente.  

 De werkgroep voorziet dat een maandelijkse toeslag vanwege fiscale regelgeving een 

negatief effect kan hebben op toeslagen, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag etc. 

 De werkgroep voorziet dat er, zeker bij tijdelijke projecten met een langere looptijd (> 2-5 jaar) 

een spanningsveld kan ontstaan tussen de behoefte van de werkgever aan flexibele 

arbeidscontracten, zoals payrolling, en de wens van de medewerker aan duidelijkheid en 

zekerheid voor een langere/onbepaalde periode. 

REKENTOOL FLEXTOESLAG PAYROLL MEDEWERKERS

Arbeidsvoorwaarden 

waarop toeslag van 

toepassing is

beloning volgens 

CAR-UWO
beloning volgens ABU

advies t.a.v. toeslag / 

compensatie

% compensatie 

t.o.v. bruto salaris

maandelijkse 

toeslag in euro's 

(o.b.v. FSK 9)

IKB Eindejaarsuitkering 6,75% nvt compensatie: 6,75 % van het loon 6,75%  €                    257 

IKB levensloopbijdrage CAO 1,50% nvt compensatie: 1,5 % van het loon 1,50%  €                     57 

Optie 1: Aansluiting bij het ABP 0,00%  €                      -   

Optie 2: toeslag op basis van 

plusregeling Stipp
7,00%  €                    266 

Totale toeslag 15,25%  €                    580 

Pensioen 

(Premie OP/NP + AAOP)

ABP pensioenregeling               

Werkgeverspremie: 16,38%               

Franchise: € 13.350             

Stipp Plusregeling 

Werkgeverspremie: 8%              

Franchise: € 12.036,96


