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Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling
ter beschikking zijn gesteld (payrolling en goedwerkgeverschap).
Besluit
1

Als uitgangspunt voor goed werkgeverschap vast te stellen dat, in lijn met de nieuwe GAO,
met ingang van 1 juli 2018 personeelsleden bij de gemeente Utrecht in dienst op basis van
een payroll- (of vergelijkbare) constructie, gelijkwaardig te behandelen als vast personeel
waar het gaat om primaire en secundairearbeidsvoorwaarden.

2

Als uitgangspunt voor goed werkgeverschap vast te stellen dat, in lijn met de nieuwe GAO te
streven naar een gezond evenwicht tussen externe en interne flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie, met als uitgangspunt dat structureel werk wordt verricht in een
vaste aanstelling en externe inhuur noodzakelijk en wenselijk kan zijn bij bijvoorbeeld ‘piek en
ziek' en te streven naar het maximaal verkleinen van het aantal personeelsleden in dienst van
de gemeente Utrecht op basis van payroll- (of vergelijkbare )constructies.

3

In lijn met de uitgangspunten ten behoeve van social return in de inkoopnota 2015-2019, het
uitgangspunt op te nemen:
"Opdrachtnemers en hun onderaannemers zijn ervoor verantwoordelijk dat arbeidskrachten
die op basis van payrolling of een vergelijkbare constructie arbeid verrichten t.b.v. een
opdracht van de gemeente Utrecht recht hebben op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als
die gelden voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies, in ieder geval gedurende de
opdrachtperiode.
Indien de opdrachtnemer(s) en/of onderaannemer(s) geen werknemers in dienst heeft in
gelijke of gelijkwaardige functies, heeft de arbeidskracht, die op basis van payrolling of een
vergelijkbare constructie arbeid verrichten t.b.v. een opdracht van de gemeente, recht op
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of
gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven, waarin de
opdrachtnemer werkzaam is."

4

Het college opdracht te geven binnen twee maanden met een aangepaste subsidieverordening
te komen, waarbij als uitgangspunt wordt opgenomen dat gesubsidieerden handelen zoals
beschreven onder beslispunt 3.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 26 april 2018
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