
Vakbonden erkennen payroll-activiteiten
Doorbraak in arbeidsverhoudingen met eerste bedrijfstak-CAO in nieuwe bedrijfstak

Op 14 juni 2006 wordt een persbericht verspreid, waarin onder de kop ‘Nieuwe
werkgeversvereniging payroll-branche sluit eerste eigen CAO’ onder andere het volgende
wordt gemeld:
Vier payroll-bedrijven hebben het initiatief genomen voor een nieuwe werkgeversvereniging:
Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Deze vereniging heeft inmiddels een
principeakkoord bereikt met FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie over een
nieuwe bedrijfstak-CAO. De nieuwste bedrijfstak-CAO zal per 1 september 2006 voor circa
60.000 werknemers gaan gelden. De initiatiefnemers zijn vier van de grootste payroll-
bedrijven van Nederland: Connexie Payroll & Loonadministratie, P/Flex (dochter van
Randstad), Start Payroll Services, en Van der Noordt Personeelsdiensten. Ook de grootste
werkgeversorganisatie in de uitzendbranche, de ABU, is er nauw bij betrokken.
Tot zover het persbericht.
Deze nieuwe ontwikkeling is zeer opmerkelijk te noemen, omdat CAO-partijen in het
verleden fel gekant waren tegen payroll-activiteiten. Vorig jaar heeft dit zelfs geleid tot een
rechtszaak tegen payrollbedrijf Van der Noordt Personeelsdiensten, aangespannen door
CAO-partijen in de uitzendbranche. Met het afsluiten van de eerste eigen bedrijfstak-CAO
erkennen FNV, CNV en De Unie de payroll-activiteiten en kan dit nieuwe fenomeen een
grote vlucht gaan nemen. In dit artikel een beschrijving van het begrip payrolling, een
terugblik en een blik op de toekomst van payrolling.

Wat is payrolling?
Met de activiteit payrolling neemt een payrollbedrijf werknemers over van een bedrijf, waar
de werknemers normaliter in dienst zijn. Alle administratieve werkzaamheden,
(juridische) plichten en financiële risico’s, die gepaard gaan met dat werkgeversschap zijn
voor het overhevelende bedrijf voorgoed verleden tijd. Deze organisatie bepaalt nog wel de
dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Zo blijft deze zelf verantwoordelijke voor de werving
en selectie van personeel.
Het payrollbedrijf wordt op papier juridisch werkgever, het overhevelende bedrijf blijft dat in
de praktijk.
Een van leden van VPO, Connexie Payroll & Loonadministratie prijst payrolling als volgt aan:
’De relatie tussen u en uw medewerkers kan alleen maar beter worden. Het belangrijkste
voor u en voor hen: zij bouwen rechtszekerheid op, u behoudt zich als opdrachtgever het
recht voor om de opdracht van uw kant ‘op te zeggen’. Optimale flexibiliteit voor u, vastigheid
voor medewerkers. Verder houdt het personeel vaak netto per uur meer over dan voorheen
en krijgen zij een directe toegang tot arbeidsgerelateerde informatie. Er zijn dus geen
nadelen te bedenken aan de uitbesteding van uw medewerkers aan een goed payrollbedrijf’.

Ruzie over payrolling in de CAO-wereld.
De ruzie tussen CAO-partijen en payrollbedrijf Van der Noordt Personeelsdiensten begint
circa vijf jaar geleden. In een paar jaar tijd weet Van der Noordt Personeelsdiensten vele
honderden bedrijven, vooral uit de horecabedrijfstak, aan zich te binden. Voor dit
payrollbedrijf aanleiding om in gesprek te gaan met de vakbonden FNV Bondgenoten en
FNV Horecabond om te praten over deze nieuwe activiteit. Ook werkgeversorganisaties ABU
en Koninklijke Horeca Nederland krijgen belangstelling voor het payrollen.
Van der Noordt wil graag komen tot een eigen ondernemings-CAO, omdat men geen
problemen wil krijgen met bestaande bedrijfstak-CAO’s. De FNV vakbonden staan hier niet
negatief tegenover, totdat alle partijen uiteindelijk in de gaten krijgen wat hier daadwerkelijk
aan de hand is. Van der Noordt wijkt namelijk op loon- en arbeidstijd niet af van bestaande
CAO’s, maar draagt aan geen enkel CAO- en bedrijfstakpensioenfonds meer premies af. De



pensioenen van de medewerkers zijn verzekerd bij Delta Lloyd in plaats van de
bedrijfstakpensioenfondsen in de horeca en in de uitzendbranche.
Uiteindelijk haakt de FNV af bij de CAO-gesprekken voor een eigen CAO en gaat Van der
Noordt Personeelsdiensten door met een eigen ondernemingsvakbond. Deze
ondernemingsvakbond wordt later door de minister van SZW afgewezen, waarna FNV
Bondgenoten toch akkoord gaat met de eigen CAO. FNV Bondgenoten accepteert daarbij
ook dat de pensioenen van de werknemers bij Van der Noordt bij Delta Lloyd blijven in plaats
van bij bedrijfstakpensioenfondsen.

Rechtszaak over pensioenen
In 2005 ontstaat opnieuw ruzie tussen Van der Noordt Personeelsdiensten en de reguliere
CAO-partijen over de pensioenen. De problemen zijn ontstaan toen het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2004 voor alle uitzendbureaus deelname
verplicht heeft gesteld aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Langdurige
Uitzendkrachten (Stiplu). Voor het bestuur van de Stiplu (waarin onder meer FNV
Bondgenoten) behoort Van der Noordt onder deze bedrijfstakpensioenregeling te vallen.
Pensioenuitvoerder PVF Achmea, dat de Stiplu uitvoert, deelt deze opvatting van Stiplu.
Het Stiplu-bestuur wil van de rechter vernemen of Van der Noordt wel of niet onder de Stiplu
valt en vordert tegelijkertijd 4,2 miljoen Euro achterstallige premie. De rechter doet dan een
opmerkelijke uitspraak. Hij ziet payrollen als een normale uitzendactiviteit, maar zegt ook dat
Van der Noordt Personeelsdiensten niet verplicht kan deelnemen aan de Stiplu, omdat het
bedrijf  een eigen ondernemings-CAO heeft afgesloten.
De heer Peter Feld, kersverse voorzitter van de nieuwe werkgeversvereniging, vindt –in
tegenstelling tot de uitspraak van de rechter- dat payrolling niet hetzelfde is als uitzenden.
Het grootste verschil tussen payrollen en uitzenden is het feit dat er bij payrollen geen
werving en selectie is en er wordt geen personeel begeleid. Dit gebeurt bij
uitzendondernemingen wel. De nieuwe payroll-CAO is, volgens Peter Feld, een concrete
stap om het verschil tussen uitzenden en payrolling daadwerkelijk te vergroten.

Toekomst van payrolling
Payrolling is een andere activiteit dan uitzenden. Uitzendbureaus wachten af, tot er een
vraag komt vanuit een onderneming. Payrollbedrijven gaan zelf zeer actief naar bedrijven
toe, om bedrijven ervan te overtuigen dat het overhevelen van het personeel naar een
payrollbedrijf veel voordelen kan hebben. Met het principeakkoord over een eerste
bedrijfstak-CAO krijgt deze activiteit een belangrijke erkenning van de reguliere vakbonden,
waardoor payrollbedrijven -volgens mij- een grote toekomst tegemoet kunnen gaan.
Problemen blijven er wel met CAO- en pensioenfondsen. Bij een overstap door een
werknemer naar een payrollbedrijf is een werknemer geen deelnemer meer bij deze fondsen.
In tegenstelling tot wat Connexie Payroll & Loonadministratie beweert kunnen er wel degelijk
nadelen ontstaan bij de overstap naar een payrollbedrijf. Voor de VPO en de vakbonden  is
er nog veel werk te doen, maar als deze nadelen worden opgelost zullen in de toekomst vele
honderdduizenden werknemers niet meer bij hun eigen baas in dienst zijn. En dat is een
grote doorbraak in de arbeidsverhoudingen in Nederland.
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