
      
 

Detachering en verplichtstelling pensioen 

 

Recent is er een uitspraak gedaan inzake een detacheerder die géén allocatiefunctie vervult op de 

arbeidsmarkt. Op grond van de conclusie van de rechtbank valt de betreffende detacheerder niet 

onder de verplichte deelname aan de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Op 

zich een bijzondere uitspraak aangezien STIPP van mening is dat alle werkgevers in de uitzend-, 

payroll- en/of detacheringsbranche verplicht aangesloten dienen te zijn. 

 

Het geschil 

Het geschil in bovenstaande zaak is als volgt. De detacheerder, Care 4 Care Human Resources BV, 

stelt werknemers ter beschikking aan zorginstellingen. De werknemers bewerkstelligen 

veranderprocessen in de instellingen, maken lokale protocollen, lossen knelpunten in de 

bedrijfsvoering op en worden voor een langere periode – van drie maanden tot ongeveer een jaar, of 

zo lang als nodig is – bij de zorginstelling ingezet. Tijdens het verrichten van de werkzaamheden 

houdt Care 4 Care via haar accountmanagers op afstand leiding en het toezicht over de werknemers. 

Deze werknemers hebben een vast salaris en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met 

Care 4 Care. Hun werktijden en vakanties worden in overleg met de zorginstelling bepaald. Care 4 

Care past de CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg toe op deze werknemers en heeft voor hen een 

bedrijfspensioenregeling afgesloten bij Interpolis.  

 

Volgens StiPP viel Care 4 Care onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit tot deelname 

aan StiPP. Deelname aan StiPP is verplicht gesteld voor “uitzendkrachten die op basis van een 

uitzendovereenkomst werkzaam zijn voor een uitzendonderneming.” Onder een 

uitzendonderneming wordt in het verplichtstellingsbesluit verstaan “de natuurlijke of rechtspersoon 

die voor ten minste 50 procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uitzendkrachten ter 

beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers, zijnde de werkgever in de zin van artikel 7:690 

BW.” 

 

Voor het antwoord op de vraag of Care 4 Care valt onder het verplichtstellingsbesluit tot deelname 

aan StiPP is naar het oordeel van de kantonrechter te Amsterdam doorslaggevend of Care 4 Care is 

aan te merken als een werkgever bedoeld in artikel 7: 690 BW. Daarvoor moet worden gekeken naar 

wat Care 4 Care precies doet.  



      
 

 

De stelling van StiPP dat onder het begrip werkgever in de zin van artikel 7:690 BW alle 

ondernemingen vallen die door middel van detachering, payroll en andere driehoeksverhoudingen 

arbeid ter beschikking stellen aan derden wordt door de kantonrechter niet gevolgd.  

 

De kantonrechter wijst op de wetsgeschiedenis waaruit volgt dat de regeling van de 

uitzendovereenkomst alleen geldt voor die werkgevers, die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de 

arbeidsmarkt vervullen. Vervolgens constateert de kantonrechter dat de onderneming van Care 4 

Care zich niet richt op vervanging van arbeid tijdens ziekte of afwezigheid, het opvangen van 

piekuren of soortgelijke plotseling opkomende werkzaamheden. De werknemers van Care 4 Care 

hebben allemaal vanaf het begin een vast dienstverband met Care 4 Care en zijn als zodanig op één 

lijn te stellen met consultants, ICT-consulenten of zij die tijdelijk elders gedetacheerd worden om een 

bepaalde werkwijze of bepaalde protocollen te implementeren of juist wijzigingen door te voeren en 

ingesleten gedragingen veranderd te krijgen. Care 4 Care vervult derhalve geen allocatiefunctie, maar 

levert gespecialiseerde kennis en informatie aan de zorginstelling via haar medewerkers; kennis die 

de zorginstelling zelf niet in huis heeft.  

 

Daarbij overweegt de kantonrechter dat, hoewel de werknemers van Care 4 Care zich aanpassen aan 

de werktijden en de organisatie van de zorginstelling, daarmee nog niet vaststaat dat zij onder leiding 

en toezicht van de zorginstelling werkzaam zijn. De zorginstelling heeft weliswaar een 

instructiebevoegdheid met betrekking tot de feitelijke gang van zaken, maar de kern van de leiding 

en het toezicht – of de werknemer zijn werkzaamheden goed vervult, waar hij/zij werkzaam is en 

voor hoelang, wat zijn salaris is, met andere woorden het gezag – blijft bij Care 4 Care en wordt door 

haar ingevuld. Omdat Care 4 Care geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt en de 

zorginstellingen bovendien geen toezicht en leiding als bedoeld in artikel 7:690 BW hebben over de 

door de werknemers verrichte arbeid is Care 4 Care naar het oordeel van de kantonrechter geen 

werkgever als bedoeld in artikel 7:690 BW en valt zij daardoor niet onder de werkingssfeer van het 

verplichtstellingsbesluit voor StiPP. 

 

Onze opmerking 

Een opmerkelijke uitspraak omdat de overwegingen van de kantonrechter lijnrecht ingaan tegen de 

overwegingen van de Rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 1 juli 2010 

(ECLI:NL:RBAMS:2010:BN0820). 

 



      
 

In deze procedure stond de vraag centraal of een detacheerder die geen allocatiefunctie vervulde op 

de arbeidsmarkt een uitzendbeding kon afspreken met zijn werknemers. De Rechtbank overwoog in 

juli 2010 dat het vervullen van een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt geen vereiste zou zijn om te 

kunnen worden gekwalificeerd als werkgever in de zin van artikel 7:690 BW. Uit de tekst van de wet, 

noch uit de memorie van toelichting bij de regeling van de uitzendovereenkomst in het BW volgde 

naar het oordeel van de rechtbank dat de werkgever een actieve rol diende te vervullen bij het 

samenbrengen van arbeidskrachten en derden. Het is maar de vraag of dit altijd het geval is. 

 

De kantonrechter oordeelt in deze uitspraak dat de detacherende werkgever, die geen 

allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt, geen werkgever is als bedoeld in artikel 7:690 BW. Op 21 

maart jl. oordeelde de kantonrechter te Almelo (ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5108) met eenzelfde 

motivering dat ook de payrollovereenkomst niet kan worden gekwalificeerd als een 

uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. 


