Verschillen Raakvlak Payroll en Raakvlak/Maatwerk verloningen
Raakvlak Payroll BV
Arbeidsovereenkomst met uitzendbeding
CAO Uitzendkrachten (ABU) van toepassing - of
cao van inlener
Toepassen Artiestenregeling niet mogelijk
Toetsing op minimumloon
Opbouw reserveringen noodzakelijk conform
cao (Vakantiegeld, vakantiedagen, kort verlof,
feestdagen)
Reserveringen kunnen per loonbetaling
uitbetaald worden
Alleen week-of maandverloningen (wel
dagtabel mogelijk)
Administratiekosten altijd 2,5% van de totale
loonkosten met een maximum van € 7.50 per
gewerkte dag en met minimum van € 12.50 per
factuur
Maximaal € 165 administratiekosten per maand
Na 26 gewerkte weken deelname aan
pensioenfonds StiPP
Maximale duur: 78 weken (= Fase A uitzend
cao)
Werkgeverslasten
(WW/WAO/Sectorfonds/WHK/ZVW) +
afdrachten Scholingsfonds en Sociaal Fonds
Uitzendkrachten + Pensioenpremies (na 26
weken) + premie aanvulling ZW
Sectorindeling: 52 (Uitzendkrachten)
Bij ziekte: RV vult aan tot 91% van
uitkeringsdagloon
2 wachtdagen bij ziekte, waarvan 1 dag
gecompenseerd wordt
WN – Raakvlak: Uitzendovereenkomst Fase A
moet aanwezig zijn
Opdrachtbevestiging getekend door 3 partijen
(RV-WN-opdrachtgever) moet aanwezig zijn

Stichting Raakvlak (Maatwerk)
Opdrachtovereenkomst
Geen CAO van toepassing
Toepassen Artiestenregeling mogelijk
Geen controle minimumloon (want
opdrachtovereenkomst)
Geen reserveringen (m.u.v. vakantiegeld, indien
overeengekomen)
n.v.t.
Dag- week- of maandverloningen
Administratiekosten altijd 2,5% van de totale
loonkosten met maximum van € 7.50 per
gewerkte dag en met minimum van € 12.50 per
factuur
Maximaal € 165 administratiekosten per maand
Geen pensioenregeling
Geen maximale duur
Uitsluitend premies werknemersverzekeringen +
ZVW

Sectorindeling: 54 (Culturele instellingen)
Bij ziekte: uitbetaling via UWV 70% van
uitkeringsdagloon
2 wachtdagen bij ziekte (geen compensatie)
Opdrachtnemer-Raakvlak: inschrijfformulier
Gelijkgesteldenregeling (= WT-form) moet
aanwezig zijn)
Geen opdrachtbevestiging noodzakelijk

Vergelijking premies werknemersverzekeringen en overige afdrachten
Raakvlak Payroll BV

Premies Stichting Raakvlak

WAO

6.66%

6.66%

WW

2.64%

2.64%

Sectorfonds

4.40 %

6.13%

WHK gediff.

5.08%

1.58% (Maatwerk: 0.82%)

ZVW

6.65%

6.65%

Aanvulling ZW

1%

n.v.t

STOOF

1.02%

n.v.t.

SFU

0.20%

n.v.t.

StiPP

2.6%

n.v.t.

Wachtdagcompensatie

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

n.v.t.

