
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en een aanpassing van het Ontslagbesluit veranderen de 
ontslagregels voor werknemers die in dienst zijn van een bedrijf dat aan payrolling doet. In deze factsheet staat op 
hoofdlijnen beschreven waar u als payrollwerkgever rekening mee moet houden.  

Wat is payrolling?
Bij payrolling is sprake van een driehoeksrelatie.  
De feitelijke werkgever heeft de werknemer geworven en 
heeft de zeggenschap over de werknemer. Maar formeel is 
de werknemer in dienst bij u, de payrollwerkgever. U stelt 
als payrollwerkgever werknemers exclusief en vaak lang - 
durig ter beschikking aan feitelijke werkgevers. Dit 
gebeurt op basis van een payrollovereenkomst. 

Aanpassing ontslagregels
Voor werknemers die formeel in dienst zijn bij een 
payrollwerkgever zijn de ontslagregels per 1 januari 2015 
aangepast. Payrollwerknemers hebben sindsdien dezelfde 
ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in 
dienst zijn bij een werkgever. U kunt een payrollwerk-
nemer daardoor alleen nog ontslaan als voor het 
beëindigen van de payrollovereenkomst door de feitelijke 
werkgever een redelijke grond bestaat en herplaatsing niet 
mogelijk is. Een redelijke grond kan bijvoorbeeld verwijt-
baar handelen zijn, of het onvoldoende functioneren van 
een werknemer. Een andere redelijke grond kan zijn dat de 
feitelijke werkgever te weinig werk heeft om al zijn 
werknemers in dienst te houden. Daardoor vervalt 
mogelijk de arbeidsplaats die de payrollwerknemer bezet. 

De nieuwe regels gelden ook als u zelf de payrollovereen-
komst opzegt. Hierop is één uitzondering: komt de 
feitelijke werkgever de verplichtingen die voortvloeien uit 
de payrollovereenkomst gedurende een periode van drie 
maanden in het geheel niet na? En heeft u voor de 
betreffende werknemer geen ander werk? Dan kunt u  
hem om bedrijfseconomische redenen ontslaan. 

Voorbeelden
Situatieschets 1
De feitelijke werkgever vindt dat de werknemer onvoldoende 
functioneert. Hij wil de payrollovereenkomst daarom 
opzeggen. 

Wat kunt u doen?
Als u geen ander werk heeft voor deze werknemer, dan 
kunt u hem alleen ontslaan als de werknemer inderdaad 
onvoldoende functioneert. Ook moet zijn voldaan aan de 
voorwaarden voor een ontslag wegens onvoldoende 
functioneren. De feitelijke werkgever moet de werknemer 
bijvoorbeeld tijdig hebben medegedeeld dat hij 
onvoldoende functioneert. Ook moet de werknemer in de 
gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren. 
Het onvoldoende functioneren mag niet veroorzaakt zijn 
doordat de feitelijke werkgever de werknemer 
onvoldoende heeft geschoold.

Situatieschets 2
De feitelijk werkgever heeft onvoldoende werk. Hij wil 
daarom de payrollovereenkomst opzeggen. 

Wat kunt u doen?
U kunt de payrollwerknemer alleen ontslaan als de 
feitelijke werkgever in het komende half jaar inderdaad 
geen werk meer heeft voor de werknemer. Zijn er bij deze 
werkgever meer werknemers die hetzelfde werk doen? 
Dan geldt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Als de 
payrollwerknemer volgens die regels niet aan de beurt is 
om ontslagen te worden, dan kan u hem niet ontslaan.
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Overgangsrecht
De nieuwe regels gelden in eerste instantie voor payroll-
werknemers die vanaf 1 januari 2015 een arbeidsovereen-
komst sluiten met een payrollwerkgever. Vanaf 1 juli 2015 
gelden de nieuwe regels voor álle payrollwerknemers. Dus 
ook voor payrollwerknemers die vóór 1 januari 2015 een 
arbeidsovereenkomst hebben afgesloten met een 
payrollwerkgever. 

Wet werk en zekerheid
De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk 
veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) 
biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te 
groeien met deze veranderingen. De Wwz wordt sinds  
1 januari 2015 in delen ingevoerd. De eerste wijzigingen 
hebben betrekking op arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd, oproepcontracten en uitzendcontracten. 
Op 1 juli 2015 en op 1 januari 2016 vinden opnieuw 
veranderingen plaats. Deze hebben invloed op het 
verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW).
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