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Meer ontslagbescherming voor payroll werknemer
Een payrollwerknemer is op de
werkvloer niet te onderscheiden
van een normale werknemer. Het
enige verschil is dat op papier de
werkgever van een payrollwerknemer een payrollonderneming is,
die ook het loon betaalt. Omdat de
payrollwerknemer wordt uitgeleend
door een payrollonderneming aan
een derde, kan payrolling worden
aangemerkt als een uitzendverhouding. Het gevolg hiervan is dat de
payrollwerknemer minder ontslagbescherming heeft dan een normale
werknemer.
De meningen zijn echter al lang ver
deeld over de vraag of de payrollover
eenkomst wel terecht wordt gekwali
ficeerd als een uitzendovereenkomst.
De vakbonden, en ook veel juisten,
zijn van mening dat er sprake is van
een verkapt werkgeverschap door de
inlener, het bedrijf dat de payrollwerk
nemer inhuurt.
De Kantonrechter Almelo heeft
onlangs (maart 2013) een belangrij
ke uitspraak gedaan op het gebied
van payrolling. In deze zaak had de

inlener van de payrollwerknemer aan
de payrollonderneming doorgege
ven dat er vanwege bezuinigingen
niet langer meer gebruik zou worden
gemaakt van de payrollwerknemer.
De payrollonderneming diende bij de
Kantonrechter een verzoek tot ontbin
ding van de arbeidsovereenkomst in.
De payrollwerknemer was het daar niet
mee eens. De Kantonrechter gaf de
payrollwerknemer gelijk. Volgens de
Kantonrechter is niet de payrollonder
neming de werkgever van de payroll
werknemer, maar is de inlener van de
payrollwerknemer de feitelijke werkge
ver. Dat het loon werd uitbetaald door
de payrollonderneming, is onvoldoen
de om te stellen dat er geen sprake is
van een arbeidsovereenkomst tussen
de inlener en de payrollwerknemer.
Deze uitspraak kan weleens zeer ingrij
pende gevolgen hebben. Wanneer een
payrollonderneming niet meer als (for
meel) werkgever wordt beschouwd, en
de payrollwerknemer een arbeidsover
eenkomst heeft met de inlener, kan
dit als gevolg hebben dat de payroll
werknemer meer ontslagbescherming
zal hebben.

