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Verschillen Raakvlak Payroll en Raakvlak/Maatwerk verloningen 
 

Raakvlak Payroll BV Stichting Raakvlak (Maatwerk) 
Payrollovereenkomst (arbeidsovereenkomst 
waarbij werknemer door een payrollbedrijf ter 
beschikking wordt gesteld aan een derde partij 
om onder diens leiding en toezicht arbeid te 
verrichten) 

Opdrachtovereenkomst (verloning vindt plaats op 
basis Artiestenregeling, Gelijkgesteldenregeling, 
IB47 of opting-in) 

CAO Uitzendkrachten (ABU) van toepassing  
(indien aanvang opdracht ligt voor 1-1-2020)- 
of cao van inlener 

Geen CAO van toepassing 

Toetsing op minimumloon Toetsing op minimumloon (alleen van toepassing  
bij Gelijkgesteldenregeling) 

Opbouw reserveringen noodzakelijk  conform 
cao (Vakantiegeld, vakantiedagen, kort verlof, 
feestdagen) indien cao van toepassing is 

Geen reserveringen (m.u.v. vakantiegeld, indien 
overeengekomen) 

Reserveringen kunnen per loonbetaling 
uitbetaald worden 

n.v.t. 

Na 26 gewerkte weken deelname aan 
pensioenfonds StiPP 

Geen pensioenregeling 

Maximale duur: 3 contracten in maximaal 3 jaar Geen maximale duur 
Werkgeverslasten (WW/WAO/WHK/ZVW) + 
Pensioenpremies (na 26 weken) + premie 
aanvulling ZW 

Uitsluitend premies werknemersverzekeringen + 
ZVW 

Sectorindeling: 52 (Uitzendkrachten)* Sectorindeling: 54 (Culturele instellingen) 
Bij ziekte: RV betaalt loon door conform cao 
van de inlener. Indien geen cao van toepassing: 
70% van uitkeringsdagloon.  

Bij ziekte: uitbetaling via UWV 70% van 
uitkeringsdagloon 

2 wachtdagen bij ziekte, tenzij cao van inlener 
anders bepaald 

2 wachtdagen bij ziekte  

Werknemer – Raakvlak: getekende 
payrollovereenkomst moet aanwezig zijn 

Opdrachtnemer-Raakvlak: inschrijfformulier 
Gelijkgesteldenregeling of Artiestenregeling moet 
aanwezig zijn 

Opdrachtbevestiging getekend door 3 partijen 
(RV-WN-opdrachtgever) moet aanwezig zijn 

Geen opdrachtbevestiging noodzakelijk; wel bij 
voorkeur de modelovereenkomst van Raakvlak 
gebruiken, dan wel een eigen overeenkomst van 
opdrachtgever waaruit blijkt dat geen sprake is 
van werkgeversgezag. 
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Vergelijking premies werknemersverzekeringen en overige afdrachten (per 1-1-2020) 

 Raakvlak Payroll BV Premies Stichting Raakvlak 

WAO 7.27% 7.27% 

WW 7.94% 7.94% 

WHK gediff. 1.21% 1.92% (Maatwerk: 1.19%) 

ZVW 6.70% 6.70% 

Aanvulling ZW 3% n.v.t 

STOOF* 1.02% n.v.t. 

SFU* 0.20% n.v.t. 

StiPP – basisregeling (na 26 
weken wachttijd) 

2.6% n.v.t. 

StiPP – Plusregeling (na 52 
weken basisregeling) 

12%, waarvan 4% voor 
rekening van werknemer 

n.v.t. 

Wachtdagcompensatie (indien 
van toepassing)* 

Afhankelijk van soort 
werkzaamheden 
0.71% (administratief) 
1.16% (technisch/uitvoerend) 

n.v.t. 

Reserveringen  - Vakantiegeld 8,33%** of 
8% 

- Vakantie-uren 10.87%** 
- Feestdagen 3.04%** 
- Kort verzuim 0.6%** 

n.v.t  (vakantiegeld wordt wel 
getoond op loonstrook i.v.m. 
controle minimumloon) 

*: alleen van toepassing wanneer fase A van de cao van voor uitzendkrachten van toepassing is 


