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Hoe pakt dit nu uit in de praktijk? Het kabinet heeft alvast de volgende voorbeelden genoemd. 
  
Het idee van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat het systeem van een adequate 
pensioenregeling voor payrollwerknemers in ieder geval de volgende uitkomsten geeft. Wij noemen de zes 
door de minister besproken voorbeelden. Zij geven een beeld van de verwachtingen van het wetsvoorstel 
  
"Voorbeeld 1: 
  
Een ICT-bedrijf valt niet onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en biedt aan zijn eigen 
personeel geen pensioenregeling aan. Er komt een payrollkracht werken in een gelijke of gelijkwaardige 
functie als de functies die worden uitgeoefend door werknemers die direct in dienst zijn bij het bedrijf. De 
payrollwerkgever is in dit geval niet verplicht voor de payrollkracht een adequate pensioenregeling te treffen, 
aangezien voor werknemers van de inlener in gelijke of gelijkwaardige functies ook geen pensioenregeling 
geldt. 
  
Voorbeeld 2: 
  
Een bouwbedrijf maakt enkel gebruik van payrollkrachten. Dit betekent dat er geen werknemers direct in 
dienst zijn in gelijke of gelijkwaardige functies met wie de payrollkrachten vergeleken kunnen worden. In de 
sector waar het bouwbedrijf werkzaam is geldt wel verplichte aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Bouwnijverheid. De pensioenregeling van dit fonds geldt dus voor werknemers in gelijke of 
gelijkwaardige functies werkzaam in de sector van het bouwbedrijf. 
  
Voorbeeld 3: 
  
Een payrollkracht werkt bij een gemeente. Deze gemeente is aangesloten bij het ABP. De payrollwerkgever 
is werkzaam in de sector overheid, zendt alleen payrollkrachten uit naar gemeenten, voldoet aan de eisen 
van vrijwillige aansluiting bij het ABP en is ook door het ABP geaccepteerd. Alle werknemers in dienst van 
de payrollwerkgever, inclusief de payrollkracht, zijn derhalve aangesloten bij dezelfde basispensioenregeling 
als die geldt voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Daarom voldoet 
de payrollwerkgever aan de verplichting om een adequate pensioenregeling te treffen. 
  
Voorbeeld 4  
  
Een payrollkracht werkt als schilder bij een schildersbedrijf. Het schildersbedrijf is aangesloten bij het 
Bedrijfstakpensioenfonds Schilders. Het Bedrijfstakpensioenfonds Schilders heeft het mogelijk gemaakt dat 
een payrollkracht wordt aangesloten bij het fonds. Dat is bij deze payrollkracht ook gebeurd. Voor de 
payrollkracht geldt dus eenzelfde, en dus adequate, basispensioenregeling als die geldt voor de schilders 
direct in dienst bij het schildersbedrijf. 
  
Voorbeeld 5 
  
Een payrollwerkgever heeft payrollkrachten in dienst die bij verschillende inleners in verschillende sectoren 
werken. Alle payrollkrachten werken bij een bedrijf en in een sector waar een pensioenregeling geldt. De 
payrollwerkgever is op grond van de Waadi aldus verplicht voor deze payrollkrachten een adequate 
pensioenregeling te treffen. Aangezien de payrollkrachten in verschillende sectoren werken,  is het voor de 
payrollwerkgever lastig om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds van de inlener(s). De payrollwerkgever 
besluit daarom zijn bestaande pensioenregeling, waarmee niet wordt voldaan aan de voorgeschreven 



 

 

hoogte van de collectieve werkgeverspremie, te bezien en aan te passen. Hij heeft hiervoor meerdere 
mogelijkheden: in overleg gaan met het pensioenfonds waar hij bij is aangesloten voor een vrijwillige 
ophoging van de bestaande pensioenregeling of een extra pensioenvoorziening bij een andere 
pensioenuitvoerder inkopen, zoals bijvoorbeeld soms bij excedentregelingen plaatsvindt. 
  
Voorbeeld 6 
  
De payrollwerkgever wil een pensioenregeling treffen die voldoet aan de eisen op grond van dit besluit. In 
overleg met zijn payrollkrachten besluit hij om in de pensioenregeling ook een werknemersbijdrage op te 
nemen om zo de pensioenopbouw te verbeteren. Hij treft een pensioenregeling met een collectieve 
werkgeversbijdrage van (voor 2019) 13,6% van de pensioengrondslagsom en met een werknemersbijdrage 
van 5% gebaseerd op de pensioengrondslagsom. De 5% werknemersbijdrage heeft geen invloed op de 
werkgeversbijdrage." 
 
 


