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Payrolling 

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 

spreken partijen af dat een medewerker die via payroll of vergelijkbare constructie
1
 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. 

 

Criteria toekenning toeslag 

In verband met het toekennen van een toeslag voor gelijke beloning heeft het LOGA aan de 

werkgroep gevraagd een definitie te formuleren van wat onder payroll of vergelijkbare constructies 

wordt verstaan. De werkgroep stelt het LOGA in dit kader het volgende voor: 

 

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

de arbeidsverhouding met een payrollwerknemer: 

 

‘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.’ 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

                                                      
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. 
2
 Payrollorganisatie 

3
 Werkgever 

4
 Payrollwerknemer 


