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mr. W.A.A. van Kuijk mr. S.J.M. Stoop
advocaat advocaat

De oproepovereenkomst onder 
de Wet arbeidsmarkt in balans

Voorstellen

– Wilan van Kuijk, advocaat sinds 1994

– Volgend jaar 25 jaar werkzaam.

– Adviseren op gebied van civielrechtelijke en in het bijzonder arbeidsrechtelijke 
vraagstukken (ontslag, herstructurering, CAO geschillen, reorganisaties etc).
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Wat gaan wij het komende uur bespreken?

– De oproepkracht onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans zoals die geldt per 1 januari 2020.

– Paniek! (als jullie straks niet in lichte paniek de zaal verlaten, heb ik het niet goed gedaan)
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Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk de 
volgende onderwerpen langslopen:

– De verschillende vormen van oproepkracht onder het huidige recht
(en ook na 1 januari 2020).

– De regels die gelden bij dergelijke contracten ook nu al gelden en de valkuilen daarbij.
– De WAB, waarom?
– De oproepovereenkomst onder de WAB.
– De gevolgen en risico’s van het gebruik van oproepovereenkomsten .
– De mogelijke oplossingen.
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Casus 1
– Van Zijl Events verzorgt de handjes rondom festivals, concerten, culturele evenementen

etc.
– Denk aan toegangscontrole, beveiliging, podiumbouwers, horeca, EHBO etc.
– Gering aantal vaste krachten, maar vooral heel veel personen in een flexibele schil die men

oproept en inroostert als ze nodig zijn.
– Veelal studenten en personen die het als bijbaan beschouwen.
– Op 1 januari 2019 is Pim in dienst getreden van Van Zijl Events.
– Pim is tweedejaars student rechten.
– Hij heeft zeeën van tijd over en wil die vrije tijd graag leuk besteden en ook nog geld

verdienen.
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vervolg Casus 1

– Afspraak: als er werk is krijgt hij een oproep en die kan hij accepteren en komen werken.
– Komt hij niet werken dan heeft hij ook geen recht op loon.
– De gewerkte uren worden betaald tegen een vast uurloon.
– Er is geen schriftelijke arbeidsovereenkomst.
– Pim gaat aan de slag en het bevalt hem prima en hij werkt zo’n 15 uur per week.
– Hij geeft ook regelmatig aan niet te komen werken als het hem niet uitkomt.

– Na vier maanden wordt hij plotseling niet meer opgeroepen.
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Stelling 1

– WAAR of NIET WAAR?

“Ondanks dat Pim niet wordt opgeroepen en niet werkt kan hij toch aanspraak maken op 
loonbetaling!”
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Antwoord stelling 1

– De stelling is: WAAR ! (met een nuance)
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Toelichting casus 1

– Er zijn verschillende soorten oproepovereenkomst onder het huidige recht:
– Nul uren arbeidsovereenkomst (overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht);

– Min-max arbeidsovereenkomst.

– Hoofdregel in het arbeidsrecht: Geen arbeid geen loon (artikel 7:627 BW).

– Uitzondering: Geen arbeid toch loon als het niet werken in risicosfeer van de werkgever ligt
(7:628 BW).
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Vervolg toelichting casus 1

– Regel: rechtsvermoeden ten aanzien van de omvang van de arbeidstijd (artikel 7:610b BW).
– Dienstverband minimaal drie maanden geduurd;

– Arbeidstijd wordt vermoed omvang te hebben gelijk aan gemiddelde omvang afgelopen drie

maanden;

– Tegenbewijs toegelaten (vervanging ziekte, zwangerschap, verbouwing).

– Concreet: 
– Pim heeft meer dan drie maanden gewerkt;

– Rechtsvermoeden 15 uur per week;

– Pim kan aanspraak maken op loon over 15 uur per week.

– Tegenbewijs?
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Casus 2

– Zelfde feiten maar nu is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst bij aanvang gesloten.

– Inhoudende onder meer dat Van Zijl Events geen loon hoeft te betalen als Pim geen
werkzaamheden verricht.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever niet
gehouden tot betaling van salaris gedurende de tijd dat geen geschikt werk voor de
werknemer voor handen is.
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Stelling 2

– WAAR of NIET WAAR?

“Ondanks dat Pim niet wordt opgeroepen en niet werkt heeft hij toch recht op loon!”
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Antwoord stelling 2

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 2

– De verplichting loondoorbetaling als er geen geschikt werk voor handen is, kan gedurende
de eerste 26 weken van de arbeidsrelatie schriftelijk worden uitgesloten (artikel 7:628 lid 5).

– Arbeidsrelatie niet arbeidsovereenkomst (!).

– Kern van de -echte- oproepovereenkomst (nul-uren of min-max).
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Casus 3

– Zelfde feiten als voorheen (oproepovereenkomst met ingang van 1 januari 2019 en een
schriftelijke uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting).

– Pim is opgeroepen voor het verrichten van arbeid op het festival Intens in het voorjaar van
2019 en heeft aangegeven daarvoor beschikbaar te zijn.

– De drie dagen van het festival is Pim echter ziek.
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Stelling 3

– WAAR of NIET WAAR?

“Pim heeft geen recht op loon want de verplichting loon te betalen als er niet wordt gewerkt is 
uitgesloten?”
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Antwoord stelling 3

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 3

– De verplichting loon door te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid gaat voor (artikel 7:629
eerste lid BW).

– Regel: Als Pim gewerkt zou hebben als hij niet ziek was geworden moet hem loon tijdens
ziekte worden betaald.

– Ondanks de schriftelijke uitsluiting loon te betalen als niet wordt gewerkt in dit geval toch
loon betalen.

– Truc als je als werkgever iemand gaat oproepen.
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Casus 4

– Zelfde casus maar nu is het 1 augustus 2019 (dienstverband begon op 1 januari 2019).

– Er sprake van een CAO voor deze branche (hypothese) waarin is opgenomen dat de
loonbetaling bij het ontbreken van werk gedurende een jaar mag worden uitgesloten.

– Pim wordt niet meer opgeroepen en doet een beroep op het rechtsvermoeden ten
aanzien van de omvang van de arbeidstijd.
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Stelling 4

– WAAR of NIET WAAR?

“Pim heeft (behoudens tegenbewijs) recht op betaling van het loon over het gemiddelde van 
de voorafgaande drie maanden!”
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Antwoord stelling 4

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 4

– De mogelijkheid bestaat om bij CAO af te wijken van de termijn van 26 weken
loonuitsluiting bij het ontbreken van werk.

– Mits de aan die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en
geen vaste arbeidsomvang hebben (artikel 7:628 vijfde lid BW).

– Voorbeelden: brugwachter in het seizoen, veerpont in het seizoen, de ijscoboer,
de ijsmeester van de ijsbaan.
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Casus 5

– Zelfde feiten: schriftelijk uitsluiting loondoorbetalingsverplichting en de eerste 26 weken van
de arbeidsrelatie zijn nog niet verstreken.

– Pim heeft afgesproken om te komen werken gedurende de vijf concerten van Guus
Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven.

– Alle dagen werkt Pim bij de ingang van 18:00 tot 20:00 uur en dan is hij weer klaar en wordt
naar huis gestuurd.
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Stelling 5

– WAAR of NIET WAAR?

“Pim heeft recht op loonbetaling voor 10 uur, namelijk 5 x 2 uur!”
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Antwoord stelling 5

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 5
– Pim heeft recht op minimaal drie uur loon per oproep mits (artikel 7:628a BW):

– De arbeidsomvang minder dan 15 uur per week bedraagt en de tijdstippen zijn

niet vastgelegd of;

– De omvang van de arbeid is niet vastgelegd.

– Pim heeft aldus recht op 5 x 3 uur loon per oproep, hetgeen resulteert in 15 uur loon in
plaats van 10 uur.

– Als hij overigens op dezelfde dag ook in de middag voor twee uur zou zijn opgeroepen, dan
geldt ook daarvoor een minimaal recht op drie uur loon.

– Oplossing: als reeds bekend is dat er enkel geschikt werk is van 18:00 tot 20:00 uur, dan
uren vooraf schriftelijk vastleggen.
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Kortom:

– Onder huidige recht risico’s aan (verkeerd) gebruik oproepovereenkomsten.

– Zorg voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten met uitsluiting van de 
loondoorbetalingsverplichting bij ontbreken werk gedurende eerste 26 weken.

– Probeer de te werken uren vooraf vast te leggen als oproepen korter dan drie uur zijn.
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Wet Arbeidsmarkt in Balans ten aanzien van de 
oproepcontracten

– Wetgever heeft bedacht dat flexibele contracten minder aantrekkelijk moeten worden:
– Maatregelen rond flexibele arbeid (we maken het onaantrekkelijker/ lees risicovoller).

– Premiedifferentiatie naar aard van het contract (we maken het duurder).

– Definitie oproepovereenkomst komt in de wet.
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Wet Arbeidsmarkt in Balans ten aanzien van de 
oproepcontracten

– Definitie in artikel 7:628a lid 9 BW.
– Omvang van de arbeid niet vastgelegd als:

– Één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand; of

– Één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een jaar en het recht op loon van de

werknemer gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid (arbeidsovereenkomst met

jaarurennorm).

OF
– Geen recht op loon bij niet werken.

– Artikel 7:628 lid 5 of lid 7 BW.

– Voor de uitzendovereenkomst: artikel 7:691 lid 7 BW.
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Casus 6

– We hebben het nog steeds over Pim die werkt bij Van Zijl Events.
– Vanaf 1 januari 2019 werkt hij op dezelfde manier met een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst.
– Het is inmiddels 15 februari 2020.

– Kwalificeert de arbeidsovereenkomst van Pim als oproepovereenkomst onder de WAB?
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Stelling 6

– WAAR of NIET WAAR?

“De regels die gelden onder het huidige recht gelden ook onder de WAB!”
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Antwoord stelling 6

– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 6

– Alle bepaling die nu gelden blijven (ook) bestaan.

– Denk aan: 
– Schriftelijke uitsluiting loondoorbetalingsverplichting 26 weken.

– Rechtsvermoeden omvang arbeidsduur.

– Loondoorbetaling als iemand arbeidsongeschikt is.

– Minimumaanspraak op loon per oproep.
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Casus 7

– Pim wordt gevraagd of hij bij optredens tijdsens de afscheidstournee van Rob de Nijs kan
werken op 15 februari en 20 februari 2020.

– Pim geeft aan dat te kunnen en hij wordt ingepland.

– Op 12 februari 2020 wordt duidelijk dat Parkinson Rob de Nijs verhindert op te treden en hij
moet zijn concerten afzeggen.

– Pim wordt gebeld en hem wordt gemeld dat hij niet hoeft te werken.
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Stelling 7

– WAAR of NIET WAAR?

– “Pim heeft geen recht op loon want er is sprake van overmacht bij Van Zijl Events!”
– Voor 15 februari.

– Voor 20 februari.
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Antwoord stelling 7

– De stelling is: NIET WAAR !  Voor 15 februari 2020.

– De stelling is: WAAR!  Voor 20 februari 2020.
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Toelichting casus 7

– (Wetgever:) Voorkomen onnodige permanente beschikbaarheid van werknemers met een
oproepovereenkomst (2 maatregelen):

(1e maatregel)
– Geen gehoudenheid om gehoor te geven aan een oproep als deze niet tenminste vier dagen

vóór aanvang de werkzaamheden plaatsvindt (artikel 7:628a lid 2 BW):

– Werknemer hoeft in zo’n geval dus niet aan een oproep gehoor te geven.

– Lijkt voor de praktijk van weinig belang (flexibiliteit is wat beiden veelal wensen).
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Toelichting casus 7
(2e maatregel)

– Recht op loon als een oproep door de werkgever binnen vier dagen vóór aanvang van de

werkzaamheden wordt ingetrokken (artikel 7:628a lid 3 BW):

– Intrekken oproep op 12 februari valt voor 15 februari binnen de termijn van 4 dagen.

– Pim heeft dus recht op de betaling van loon over de uren op 15 februari (minimaal drie uur).

– Pim heeft dus geen recht op loon over het werk op 20 februari want dat is tijdig (meer dan vier

dagen voor het werk) ingetrokken.

– Verkorting bij CAO van termijn van vier dagen tot minimaal 24 uur (artikel 7:628a lid 4 BW).
– Verwachting veel CAO’s maar vooralsnog onbekend.
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Casus 8

– Pim had in 2019 een rustig jaar (hij studeerde rechten!), van Zijl Events een druk jaar (de
economie is booming).

– Vanaf aanvang arbeidsovereenkomst heeft Pim gemiddeld 15 uur per week kunnen
werken.

– Zo’n 780 uur tegen een loon van € 10 per uur resulteert in € 7.800 op jaarbasis.
– Door een teruglopende economie zijn er minder events en wordt Pim in 2020 en de jaren

daarna nog maar sporadisch opgeroepen (130 uur per jaar) en hij vindt dat ook wel prima.
– In november 2024 volgt Pim (trage student) een college arbeidsrecht en komt enorm vrolijk

naar buiten.
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Stelling 8

– WAAR of NIET WAAR?

“Pim kan in november 2024 namelijk een vordering indienen gebaseerd op zo’n 3000 uren en 
dus € 30.000.”
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Antwoord stelling 8

– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 8
– Steeds wanneer een arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd: verplichting om

een aanbod te doen voor een arbeidsomvang die tenminste gelijk is aan het gemiddelde
omvang van de arbeid in de voorafgaande twaalf maanden (artikel 7:628a lid 5 BW).
– Overmacht (geen geschikt werk) is niet van belang.

– Ook voor opvolgende arbeidsovereenkomsten (artikel 7:628a lid 6 BW).
– Behoudens tussenpoos van meer dan zes maanden.

– Ook bij opvolgend werkgeverschap (verschillende werkgever voor dezelfde arbeid (bijv.
uitzendbureau) (artikel 7:628a lid 7 BW).

01-10-2019 42



22

Vervolg toelichting casus 8
– SANCTIE: loonvordering werknemer als aanbod niet wordt gedaan (artikel 7:628a lid 8 BW):

– Aanbieden van arbeid of beschikbaarheid werknemer is niet van belang.

– Overmacht (geen geschikt werk) niet van belang.

– Wet biedt geen verweer of tegenbewijs tegen zo’n vordering.

– Ergo: groot risico.

– Verjaringstermijn vijf jaar (artikel 3:307 lid 1 BW).
– Situatie Pim, geen aanbod → slechts gemiddeld 130 uur per jaar gewerkt in de jaren na 2019.

– Minimum was 730 uur op basis van 2019 en in 2020 en daarna dus 600 uur per jaar tekort.

– In december 2024 gaat het om vijf jaar en dus 3.000 uur.

– Geen mogelijkheden voor verweer, maar mogelijk strijdigheid met goed werknemerschap maar

niet aannemelijk.
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Uitzonderingsmogelijkheid voor seizoensarbeid
– Bij CAO kan worden bepaald dat bij seizoensarbeid niet van toepassing is (artikel 7:628a

lid 11 BW):
– Minimumtermijn voor oproepen en intrekken van oproep.

– Verplichting tot doen van aanbod voor vaste arbeidsomvang.

– Seizoensarbeid: functie die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden
gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kan worden uitgeoefend
en die niet aansluitend door dezelfde werknemer gedurende een periode van meer dan
negen maanden per jaar kan worden uitgeoefend.
– Voorbeelden: mogelijk de ijsbaan, ijscoboer, de brugwachter, strandpaviljoens die aan het

einde van het seizoen worden afgebroken.
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Casus 9

– Van Zijl Events heeft iets gelezen over de wijzigingen die gelden per 1 januari 2020.
– Zij vraagt haar adviseur wanneer het aanbod voor de vaste arbeidsomvang moet worden

gedaan in geval van Pim.
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Stelling 9

– WAAR of NIET WAAR?

“Het aanbod moet worden gedaan binnen een jaar na invoering van de WAB en dus uiterlijk 
1 januari 2021!”
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Antwoord stelling 9

– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 9

– Artikel IX Overgangsrecht Wet arbeidsmarkt in balans:
– Aan werknemers die op de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging langer dan twaalf

maanden op basis van een oproepovereenkomst werken moet binnen een maand na de

inwerkingtreding van de wetswijziging een aanbod worden gedaan.
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Toelichting casus 9
– Concreet:

– Iedereen die op 1 januari 2020 al 12 maanden of meer werkzaam is op basis van een

oproepovereenkomst voor bepaalde tijd.

– Moet uiterlijk 1 februari 2020 een aanbod hebben gehad voor minimaal de vaste

arbeidsomvang gelijk aan het gemiddelde in 2019.

– SANCTIE: ontstaat direct een loonvordering waar de werknemer voorlopig niets voor

hoeft te doen.

– Zeer kort dag.

– Veel meer (expliciete of impliciete) oproepcontracten in omloop dan wordt gedacht

(alle weekeindhulpen).
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Zijn werkgevers die werken met oproepkrachten hiermee 
voldoende ontmoedigd (kort aanstippen)?
– Neen, naast risicovoller voor de werkgever ook nog direct duurder.
– Huidige situatie:

– Werkgevers betalen:
– Premie sectorfonds al naar gelang de sector waarbij de werkgever door de belastingdienst is

ingedeeld (artikel 23 en artikel 28 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)).
– Ter bekostiging van eerste zes maanden WW-uitkering (artikel 104 Wfsv).

– In vijf sectoren (het agrarisch bedrijf, het bouwbedrijf, de culturele instellingen, de horeca (algemeen)

en het schildersbedrijf): verschillende sectorpremie al naar gelang sprake is van seizoensarbeid of

niet (artikel 2.3 Besluit Wfsv).
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Zijn werkgevers die werken met oproepkrachten hiermee 
voldoende ontmoedigd (kort aanstippen)?

– Wet arbeidsmarkt in balans:
– Afschaffing sectorpremie.

– Premie algemeen werkloosheidsfonds afhankelijk van aard van contract.

– Lage premie voor:
– Werknemers met schriftelijke arbeidsovereenkomst.

– Voor onbepaalde tijd.

– Die geen oproepovereenkomst is. 
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Zijn werkgevers die werken met oproepkrachten hiermee 
voldoende ontmoedigd (kort aanstippen)?

– Hoge premie voor overige werknemers (artikel 2.2 Besluit Wfsv) verschil 5 procentpunten.
(voorlopig) laag = 2,94% / hoog = 7,94%

– Uitzondering (belangrijkste):
– BBL leerlingen;

– Werknemers jonger dan 21; en

– Niet meer verloonde uren dan 48/52 per vier weken/maand.
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Directe gevolgen WAB voor Van Zijl Events

– Nagenoeg al haar werknemers zijn oproepkrachten.

– Haar loonkosten stijgen met ingang van 1 januari 2020 met onmiddellijke ingang met 5% 
(behoudens uitzonderingen).

– Zij loopt risico op forse navorderingen als ze geen vaste arbeidsomvang gaat aanbieden 
aan haar oproepkrachten.
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Casus 10

– Van Zijl Events wendt zich tot u en vraagt wat ze nu moet doen om in ieder geval de
loonvordering in de toekomst te voorkomen.

– In de situatie van Pim (en zo heeft zij 50 werknemers / studenten in haar bestand) met een
contract van meer dan een jaar.

– Die ook geen vaste uren willen werken en waarbij wordt voorzien dat vaste uren leidt tot
ziekmeldingen, gedoe over verplichte beschikbaarheid etc.

01-10-2019 54



28

Mogelijke oplossingen

– Beëindig de arbeidsovereenkomst met de werknemers die toch niet (veel) meer zullen werken
als dat mogelijk is (voorkomt opbouw stille claims).

– Ga nog vóór 1 januari 2020 met de werknemers een arbeidsovereenkomst aan voor een vast
aantal uren:
– Per maand; of

– Per jaar (jaaruren norm) maar dan wel betalen in 12 gelijke maandelijkse termijn).

Welke lager kan zijn dan het aantal uren dat nu wordt gewerkt → namelijk geen
oproepovereenkomst in de zin van de WAB.
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Mogelijke oplossingen

– Doe werknemers in januari 2020 een aanbod voor een vast aantal uren (minimaal gelijk
aan 2019) conform bedoeling wetgever.

– Ga ZZP contracten aan (lastig toepasbaar en ook risico)

– Doe werknemers in januari 2020 een aanbod voor veel meer uren dan ze willen werken. Bij
afwijzing pas na jaar weer aanbod.
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Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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