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mr. C.J.M. (Connie) de Wit en 
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl

Help! De oproepkracht wordt 
duurder!

Casus 1
– Bas is sinds 01-02-2019 bij Strandpaviljoen Zeezicht werkzaam op basis van een 

oproepovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar.
– Het contract wordt per 01-02-2020 stilzwijgend verlengd.
– Bas heeft in de zomer en in de warme herfst van 2019 vaak fulltime gewerkt.
– In het eerste kwartaal van 2020 werd hij slechts ingeroosterd voor enkele mooie zondagen.
– Bas neemt per 01-04-2020 ontslag en gaat een wereldreis maken.

201-10-2019
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“Bas heeft nog recht op achterstallig loon van Strandpaviljoen Zeezicht omdat Strandpaviljoen 
Zeezicht hem na 01-02-2020 meer uren had moeten laten werken.”

301-10-2019

Antwoord stelling 1
– De stelling is: WAAR !

401-10-2019
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Toelichting casus 1
– artikel 7:628a lid 5 BW: steeds wanneer een arbeidsovereenkomst die een 

oproepovereenkomst is twaalf maanden heeft geduurd: verplichting om een schriftelijk 
aanbod te doen voor een arbeidsomvang die tenminste gelijk is aan de gemiddelde 
omvang van de arbeid in de voorafgaande twaalf maanden
– artikel 7:628a lid 6 BW: ook voor opvolgende arbeidsovereenkomsten

– behoudens tussenpoos van meer dan zes maanden

– artikel 7:628a lid 7 BW: ook bij opvolgend werkgeverschap

– artikel 7:628a lid 8 BW: loonvordering werknemer als aanbod niet wordt gedaan
– artikel 3:307 lid 1 BW: verjaringstermijn vijf jaar

501-10-2019

Toelichting casus 1
– artikel 7:610b BW rechtsvermoeden omvang arbeidsduur: 

– "Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen 

arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de 

arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.”

– Aanscherping in artikel 7:628a BW:
– tegenbewijs onmogelijk

– initiatief bij de werkgever

601-10-2019
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Toelichting casus 1
– artikel IX 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 (derhalve vóór 01-02-2020)

701-10-2019

Casus 2
– Bas werkt sinds 01-09-2019 bij Strandpaviljoen Zeezicht op basis van een nulurencontract.
– Bas wordt gevraagd om in het weekend van 10 tot en met 12-01-2020 de bedrijfsleider van 

Strandpaviljoen Zeezicht te vervangen. De bedrijfsleider gaat een weekend weg.
– Bas wil dat graag doen, half december wordt dit al vastgelegd in het rooster voor januari 

2020.
– Op 08-01-2020 besluit de bedrijfsleider om tóch zelf te gaan werken.
– Op 08-01-2020 laat de bedrijfsleider Bas per e-mail weten dat Bas alleen op 

zondagochtend hoeft te komen werken.

801-10-2019
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Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“De bedrijfsleider mocht het rooster wijzigen en Bas heeft recht op het loon over de uren dat 
hij dat weekend daadwerkelijk heeft gewerkt, dus de uren op zondagochtend.”

901-10-2019

Antwoord stelling 2
– De stelling is: NIET WAAR !

1001-10-2019
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Toelichting casus 2
– voorkomen onnodige permanente beschikbaarheid van werknemers met een 

oproepovereenkomst:
– artikel 7:628a lid 2 BW: geen gehoudenheid om gehoor te geven aan een oproep als deze niet 

tenminste vier dagen vóór aanvang de werkzaamheden plaatsvindt

– artikel 7:628a lid 3 BW: recht op loon als een oproep door de werkgever binnen vier dagen vóór 

aanvang van de werkzaamheden wordt ingetrokken

– artikel 3:307 lid 1 BW: verjaringstermijn vijf jaar

– artikel 7:628a lid 4 BW: verkorting bij CAO van termijn van vier dagen tot één dag

1101-10-2019

Toelichting casus 2
– 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

1201-10-2019
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Casus 3
– Na een ontluisterende ervaring met een ontslagzaak van een werknemer met een vast 

contract, is de eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht daarna alleen nog nulurencontracten
aangegaan, steeds voor bepaalde tijd. Dat bevalt een stuk beter. Sindsdien zijn er nooit 
meer juridische problemen met werknemers geweest.

– Als de eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht in oktober 2020 de voor hem belangrijke 
tussentijdse cijfers tot en met het derde kwartaal ontvangt, blijkt het bedrijfsresultaat 
aanzienlijk lager te zijn dan in het voorgaande jaar. Bij nadere bestudering blijkt de oorzaak 
daarvan niet te liggen bij een gedaalde omzet maar bij de gestegen arbeidskosten.

– Gevraagd naar een verklaring geeft de accountant als reden op dat de kosten van 
oproepkrachten in 2020 veel hoger zijn geworden als gevolg een wetswijziging. Daar is 
volgens hem niets aan te doen.

1301-10-2019

Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

a. Is aannemelijk dat de accountant gelijk heeft als hij zegt dat de oorzaak van de gestegen 
arbeidskosten gelegen is in een wetswijziging?”

en

b. “Heeft de accountant gelijk als hij zegt dat daar niets aan te doen is?”

1401-10-2019
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Antwoord stelling 3
– Stelling a is: WAAR !
– Stelling b is: NIET WAAR !

1501-10-2019

Toelichting casus 3
– premie algemeen werkloosheidsfonds (artikel 27 lid 1 Wfsv): premiedifferentiatie naar aard 

van contract:
– lage premie voor:

– werknemers met schriftelijke arbeidsovereenkomst

– voor onbepaalde tijd 

– die geen oproepovereenkomst is 

– hoge premie voor overige werknemers

– artikel 2.2 Besluit Wfsv: verschil 5 procentpunten

• (voorlopig) laag = 2,94% / hoog = 7,94%

• begroting 2020 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamer 2019-

2020, 35300, XV, nr. 2, blz. 156

1601-10-2019
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Toelichting casus 3
– tevens lage premie voor:

– uitkeringen sociale verzekeringen: WW, Ziektewet, WIA, WAO, WAZO, Toeslagenwet (artikel 27 

lid 2 Wfsv)

– BBL-leerling (artikel 27 lid 3 onder a Wfsv)

• getekende en gedateerde praktijkovereenkomst (artikel 2.4 lid 4 Besluit Wfsv)

– werknemers jonger dan 21 jaar met niet meer verloonde uren dan 48/52 uur per aangiftetijdvak 

van vier weken/een maand (artikel 27 lid 3 onder b Wfsv jo. artikel 2.4 lid 3 Besluit Wfsv)

• leeftijd beoordelen op eerste dag van aangiftetijdvak

• verloonde uren beoordelen over hele aangiftetijdvak

1701-10-2019

Casus 4
– Strandpaviljoen Zeezicht heeft ook nog enkele parttime werknemers voor onbepaalde tijd in 

dienst. Deze waren al in dienst toen de eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht besloot 
voortaan alleen nog nulurencontracten voor bepaalde tijd aan te gaan.

– Ook voor deze werknemers blijkt de hoge premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds te 
zijn afgedragen, omdat er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst met deze werknemers is, 
waaruit blijkt dat zij voor onbepaalde tijd in dienst zijn.

– De eigenaar van strandpaviljoen Zeezicht biedt aan om alsnog te zorgen voor schriftelijke 
arbeidsovereenkomsten en vraagt of de accountant dan met terugwerkende kracht de lage 
premie kan inhouden, zodat een deel van de premieverhoging alsnog ongedaan wordt 
gemaakt. Volgens de accountant is dit echter onmogelijk.

1801-10-2019
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Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“De accountant stelt terecht dat de afdracht van de hoge premie niet met terugwerkende 
kracht ongedaan gemaakt kan worden door alsnog te zorgen voor schriftelijke 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.”

1901-10-2019

Antwoord stelling 4
– De stelling is: WAAR !

2001-10-2019



11

Toelichting casus 4
– nadere voorwaarden lage premie (artikel 2.4 Besluit Wfsv):

– kopie van schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en loonopgave in 

loonadministratie

– vermelding (artikel 7:626 lid 2 BW):

• wel of geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

• wel of geen oproepovereenkomst

– door beide partijen getekend

– gedateerd

– geen lage premie bij uitzendbeding (artikel 7:691 lid 2 BW)

– voorwaarden voor lage premie beoordelen op de eerste dag van aangiftetijdvak (blijft hele 

aangiftetijdvak van toepassing)

2101-10-2019

Casus 5
– Geschrokken van de gestegen arbeidskosten die het gevolg zijn van het feit dat geen 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn gesloten die geen oproepovereenkomst 
zijn, besluit de eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht om het roer in 2021 om te gooien. 
Voortaan worden met de werknemers schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd gesloten.

– Deze arbeidsovereenkomsten sluit Strandpaviljoen Zeezicht dan af voor een vast aantal 
arbeidsuren per week van 2. De accountant draagt nu voor Strandpaviljoen Zeezicht de 
lage premie af. 

– In de praktijk werken de werknemers echter veel meer uren, zeker in het hoogseizoen. 
Volgens de eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht zijn dat overuren die niet afdoen aan het 
feit dat sprake is van vaste uren.

2201-10-2019
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Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Strandpaviljoen Zeezicht ontkomt hiermee aan de betaling van de hoge premie voor het 
algemeen werkloosheidsfonds.”

2301-10-2019

Antwoord stelling 5
– De stelling is: NIET WAAR !

2401-10-2019
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Toelichting casus 5
– herziening lage premie (artikel 2.3 lid 1 Besluit Wfsv)

– bij beëindiging van arbeidsovereenkomst binnen twee maanden na aanvang

– ook indien niet wegens beroep op proeftijdbeding

– ook bij beëindiging door werknemer

– met terugwerkende kracht tot de aanvang van de dienstbetrekking (artikel 2.3 lid 4 Besluit 

Wfsv)

– middels verzending van correctieberichten (artikel 28a Wet op de loonbelasting 1964) en 

afdracht premieverschil

2501-10-2019

Toelichting casus 5
– als voor de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond worden dan 

het aantal uren dat als omvang van de te verrichten arbeid is overeengekomen

– tenzij arbeidsovereenkomst met lage premie is aangegaan voor gemiddeld tenminste 35 uur 

per week (artikel 2.3 lid 3 Besluit Wfsv)

– met terugwerkende kracht tot de aanvang van het kalenderjaar (artikel 2.3 lid 4 Besluit Wfsv)

– middels verzending van correctieberichten (artikel 28a Wet op de loonbelasting 1964) en 

afdracht premieverschil

2601-10-2019
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Toelichting casus 5
– alle verloonde uren uit alle aangiftetijdvakken in een kalenderjaar van alle dienstbetrekkingen bij 

elkaar optellen (artikel 3.4b lid 1 Regeling Wfsv)

– alle contracturen uit alle aangiftetijdvakken in een kalenderjaar van alle dienstbetrekkingen bij 

elkaar optellen (artikel 3.4b lid 2 Regeling Wfsv)

– contracturen per week omrekenen naar contracturen per aangiftetijdvak met behulp van 

omrekenfactoren

– met rekenkundige afronding op twee decimalen (artikel 3.4b lid 5 Regeling Wfsv)

– indien dienstbetrekking niet hele aangiftetijdvak heeft geduurd dan omrekenen met aantal 

kalenderdagen dat dienstbetrekking heeft geduurd gedeeld door 7 (artikel 3.4b lid 3 Regeling 

Wfsv)

2701-10-2019

Casus 6
– Toen bleek dat de lage premie uiteindelijk niet zeker gesteld kon worden door 

arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor een laag aantal vaste uren en de werknemer 
daarnaast meer dan 30% te laten overwerken, is Strandpaviljoen Zeezicht de schriftelijke 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd alsnog aangegaan voor een hoger aantal 
vaste uren.

– Naast deze vaste uren wordt overgewerkt. De bedoeling is om het aantal overuren per 
kalenderjaar onder de grens van 30% te houden. De accountant van Strandpaviljoen 
Zeezicht bewaakt dit.

– Na afloop van de maand juli trekt de accountant aan de bel. De overuren van Dirk, wiens 
schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan voor 20 uur per week, 
zijn inmiddels boven de grens van 30% gekomen.

2801-10-2019
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Als Strandpaviljoen Zeezicht een herziening van de lage premie wil voorkomen, moeten de 
overuren van Dirk aan het einde van het kalenderjaar onder de grens van 30% komen. Om 
dat doel te bereiken moet Strandpaviljoen Zeezicht Dirk de rest van het kalenderjaar minder 
uren laten werken.”

2901-10-2019

Antwoord stelling 6
– De stelling is: NIET WAAR !

3001-10-2019
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Toelichting casus 6
– mogelijkheden tot voorkoming van herziening van lage premie:

– uren niet verlonen maar middels “tijd voor tijd” doorschuiven naar volgend kalenderjaar

– let op voor zover niet over alle uren minimumloon betaald zou zijn:

• artikel 13a lid 2 WML: schriftelijke overeenkomst vereist

• artikel 13a lid 3 WML: tijd voor tijd regeling in CAO vereist

– let op met uren die in verleden middels “tijd voor tijd” zijn doorgeschoven vanuit vorig 

kalenderjaar en in lopend kalenderjaar uitbetaald worden

3101-10-2019

Toelichting casus 6
– verhogen van contracturen gedurende het kalenderjaar

– vereist instemming werknemer

– tijdelijke verhoging contracturen niet uitgesloten

– niet te laat mee beginnen

– overuren niet uitbetalen als verloonde uren maar bijvoorbeeld als bonus

– vergelijk: cafetariaregeling van belastingdienst (besluit van Staatssecretaris van Financiën van 

12-12-2017, nr. 2017-188201, Staatscourant 2017, 71047, V-N 2018/3.20)

3201-10-2019
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Casus 7
– De eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht heeft het helemaal gehad met al die beperkende 

en belastende regels rondom werknemers. Op een receptie heeft hij van een andere 
ondernemer gehoord dat die al zijn werknemers ontslagen heeft en dat hij nu alleen nog 
maar met zzp’ers werkt.

– Dat lijkt de eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht ook wel wat. Hij deelt zijn werknemers 
mede dat zij zich in het handelsregister in moeten schrijven en dat zij vervolgens voor hem 
kunnen werken als zzp’ers.

3301-10-2019

Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“Door te werken met zzp’ers in plaats van werknemers, heeft Strandpaviljoen Zeezicht niet 
veel te vrezen.”

3401-10-2019



18

Antwoord stelling 7
– De stelling is: NIET WAAR !

3501-10-2019

Toelichting casus 7
– redelijke grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst bij vervallen van arbeidsplaatsen als 

gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor 
een doelmatige bedrijfsvoering (artikel 7:669 lid 3 onder a BW)
– werken met zzp’ers kan doelmatiger zijn

3601-10-2019
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Toelichting casus 7
– maar:

– geen redelijke grond voor zover arbeidsplaatsen vervallen doordat de werkgever 

werkzaamheden uitsluitend uitbesteedt om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd te vervangen door personen die niet werkzaam zijn op basis van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of de werkzaamheden tegen een lagere vergoeding 

verrichten (artikel 5 Ontslagregeling)

– als werkzaamheden van werknemer worden uitbesteed aan een persoon die deze 

werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst zal verrichten alleen sprake van 

een redelijke grond als die persoon werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of 

in de zelfstandige uitoefening van een beroep en is ingeschreven in het handelsregister (artikel 

6 Ontslagregeling)

3701-10-2019

Toelichting casus 7
– brief van Minister SZW aan Tweede Kamer van 26-06-2019

– handhavingsmoratorium Wet deregulering arbeidsrelaties verlengd tot 01-01-2021

– alleen naheffing bij schijnzelfstandigheid in geval van kwaadwillendheid bij onjuiste kwalificatie 

van arbeidsrelatie

– vanaf 01-01-2020 ook naheffing als opdrachtgevers aanwijzingen van belastingdienst niet binnen 

een redelijke termijn opvolgen

3801-10-2019
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Toelichting casus 7
– brief van Minister SZW aan Tweede Kamer van 24-06-2019, per 01-01-2021:

– vooraf zekerheid door middel van opdrachtgeversverklaring, mogelijk middels webmodule

– minimumtarief voor zzp’ers van € 16 per uur

– niet van belang of het al dan niet gaat om reguliere bedrijfsactiviteiten

– niet van belang of het al dan niet gaat om werkzaamheden voor korte duur

– ook voor particuliere opdrachtgevers

– opdrachtnemer maakt offerte met overzicht van uren en kosten

– opdrachtgever controleert op basis daarvan of aan minimumtarief wordt voldaan

– niet-particuliere opdrachtgever verplicht tot bijbetaling als achteraf blijkt dat door meer uren of 

meer kosten niet aan minimumtarief wordt voldaan

3901-10-2019

Toelichting casus 7
– opt-out voor werknemersverzekeringen en delen van arbeidsrecht bij zelfstandigenverklaring

– in overeenkomst van opdracht wordt opgenomen dat geen sprake is van een 

arbeidsovereenkomst

– beloning tenminste  75 per uur

– overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar

– zelfstandigenverklaring wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer getekend

– opdrachtnemer is ingeschreven in het handelsregister

– bewijslast dat voldaan is aan zelfstandigenverklaring bij opdrachtgever

4001-10-2019
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Toelichting casus 7
– mogelijkheid van afdwingen van naleving van wettelijke regels door anderen dan 

belastingdienst en zzp’er:
– vakbond (collectieve actie):

– arbeidsovereenkomst:

• kantonrechter Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:198 (Deliveroo)

– CAO: 

• kantonrechter Enschede 7 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1538 (postsorteerders PostNL)

• Kantonrechter Amsterdam 15 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:210 (Deliveroo)

– pensioenfonds:

– betaling premie bedrijfstakpensioenfonds: 

• rechtbank Amsterdam 26-08-2019, ECLI:BNL:RBAMS:2019:6292 (Deliveroo)

4101-10-2019

Casus 8
– De eigenaar van Strandpaviljoen Zeezicht weet nu helemaal niet meer hoe het moet. De 

hoge premie maakt de arbeidskosten veel te hoog. Schriftelijke arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde tijd wil hij eigenlijk al niet. De eis dat sprake moet zijn van vaste uren met 
maximaal 30% overuren vindt hij niet voldoende flexibel. En het werken met zzp’ers vindt 
hij eigenlijk ook geen goede oplossing en in elk geval te riskant

– Ten einde raad vraagt hij aan zijn accountant of die nog alternatieven heeft waarbij hij niet 
de hoge premie hoeft te betalen en niet te veel risico loopt om loon te moeten betalen als 
hij geen werk heeft. De accountant zegt dat hij nog wel een paar slimme 
arbeidsovereenkomsten kent die in die behoefte kunnen voorzien.

4201-10-2019
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Er zijn slimme arbeidsovereenkomsten mogelijk waarbij Strandpaviljoen Zeezicht niet de 
hoge premie hoeft te betalen en toch niet te veel risico loopt om loon te moeten betalen als er 
geen werk is.”

4301-10-2019

Antwoord stelling 8
– De stelling is: WAAR !

4401-10-2019
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Toelichting casus 8
– premiedifferentiatie algemeen werkloosheidsfonds (artikel 27 lid 1 Wfsv)

– lage premie voor:

– werknemers met schriftelijke arbeidsovereenkomst

– voor onbepaalde tijd 

– die geen oproepovereenkomst is 

– hoge premie voor overige werknemers

4501-10-2019

Toelichting casus 8
– oproepovereenkomst (artikel 7:628a lid 9 BW)

– omvang van de arbeid niet vastgelegd als:

– één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand;

– 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

4601-10-2019
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Toelichting casus 8
– mogelijke alternatieven voor oproepovereenkomst

– arbeidsovereenkomst met jaarurennorm

– arbeidsovereenkomst met wisselend aantal uren per periode

4701-10-2019

Toelichting casus 8
– arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met jaarurennorm

4801-10-2019
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Toelichting casus 8
– problemen bij arbeidsovereenkomst met jaarurennorm

– voor niet in lopende maand uitbetalen van gewerkte meeruren is CAO-bepaling nodig die tijd voor 

tijd regeling toestaat

– artikel 13a lid 3 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

– geldt niet als voor alle gewerkte uren al minimumloon betaald is

– verrekening van minuren bij uitdiensttreding

– verrekening van te werken uren bij ziekte

– verrekening van niet gewerkte uren ondanks oproep

4901-10-2019

Toelichting casus 8
– mogelijk alternatief: arbeidsovereenkomst met wisselend aantal uren per periode

5001-10-2019
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Vragen?

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

51


