
 
 

Payrolling FastFlex  

Met payrolling treed je als zelfstandig professional in dienst bij een payroller met een flexibele 
overeenkomst. Wel bepaal je nog steeds zelf voor welke opdrachtgever je werkt, en wat je 
tariefstelling is. Je behoudt dus je vrijheid als zelfstandig ondernemer, met de gemakken van een 
loondienstverband. 

 

Fast Flex als payroll organisatie 

Voor payrolling door FastFlex is de uitzend-cao van de ABU van toepassing. 

 

Het arbeidscontract 

Het arbeidscontract bestaat uit 3 fases: A, B en C. De arbeidsovereenkomst heeft een standaard duur 
van 26 weken. Vanaf week 27 (bij voortdurende opdracht) zal de overeenkomst telkens stilzwijgend 
met 1 maand worden verlengd, totdat de totale arbeidsduur 78 weken (fase A) bedraagt. 

Na 78 weken gaat fase B in. In fase B kun je nog maximaal 6 contracten of verlengingen ontvangen 
gedurende maximaal 4 jaar. Na deze 4 jaar (in fase B) heb je recht op een contract voor onbepaalde 
tijd (fase C). 

 

Vakantiegeld is in het uurtarief inbegrepen 

Indien bij de inlener of opdrachtgever andere beloningscomponenten gelden, dan worden deze 
geacht te zijn inbegrepen in het uurtarief. 

 

Pensioensregeling 

Vanaf week 27 neem je deel aan een wettelijk verplichte pensioenregeling. Deze pensioenregeling 
wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In de eerste fase 
neem je deel aan de basisregeling. 

In de tweede fase (na 78 weken) neem je deel aan de (eveneens wettelijk verplichte) plusregeling. De 
bijdrage van de werkgever zal op dat moment wijzigen. Aangezien FastFlex Sourcing werkt met een 
geringe marge waaruit wij de extra pensioenpremie niet kunnen voldoen, zullen wij dan ook vanaf 
week 79 je uurtarief opnieuw berekenen. 

Naast de werkgeversbijdrage zal er vanaf week 78 tevens een werknemersbijdrage worden gevraagd 
door Stipp. Meer informatie vind je op www.stippensioen.nl. 

 

In geval van ziekte 

Als je ziek bent, ontvang je vanaf de tweede ziektedag 91% van je laatst verdiende salaris tot 
maximaal 91% van het maximum premiedagloon (1 juli 2016: € 203,85). 

www.stippensioen.nl

