Oproepcontracten voortaan
écht tĳdelĳk
Oproepwerk is sinds de invoering van
de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
standaard een tijdelijke constructie. Is een
oproepkracht twaalf maanden in dienst,
dan moet u hem een contract met een
vast aantal uren aanbieden. Heeft u een
oproepkracht in dienst die op 1 februari
2020 al meer dan twaalf maanden voor
u werkte? Dan moet het nieuwe contract
vóór 1 maart rond zijn.
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en oproepkracht die twaalf maanden voor u heeft
gewerkt en in dienst blĳft, heeft recht op een
contract met een vast aantal uren per week, maand
of jaar. Uw aanbod moet minimaal overeenkomen
met het aantal uren dat de werknemer de afgelopen twaalf
maanden gemiddeld werkte. Deze eis geldt ook als:
• U iemand na een oproepcontract van twaalf maanden binnen zes maanden opnieuw in dienst neemt.
• Iemand na een oproepcontract van twaalf maanden
binnen zes maanden in dienst treedt en u geldt als opvolgend werkgever. Bĳvoorbeeld als diegene eerst via een
uitzendbureau bĳ u werkte en nu rechtstreeks in dienst
komt.

WANNEER IS IEMAND OPROEPKRACHT?
Er is sprake van een oproepcontract als de uren van een
werknemer niet zĳn vastgelegd in een vast aantal uren in
een bepaalde periode (maximaal een maand of jaar). Of als
de werknemer geen vast maandloon heeft en geen recht
heeft op loondoorbetaling als hĳ niet werkt. Drie soorten
oproepcontracten vallen onder deze definitie: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nul-urencontract en
een min-maxcontract. Werkt iemand een afgesproken aantal
uren per jaar en wordt hĳ gelĳkmatig over het jaar betaald
(jaarurennorm)? Dan is er geen sprake van een oproepcontract.

ALS U TE LAAT BENT
De WAB verlegt de verantwoordelĳkheid voor de contracturen van de werknemer naar de werkgever. Eerder moest de
werknemer aan de bel trekken bĳ een zogeheten rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst: het vermoeden dat hĳ
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recht had op een nieuw contract. Nu bent u als werkgever
aan zet: in de dertiende maand moet u de oproepkracht een
nieuw aanbod doen. Bent u niet op tĳd, dan kan dat flink in
de papieren lopen. Een werknemer kan namelĳk aanspraak
maken op de uren waarvoor u een aanbod had moeten doen.
Hĳ kan die loonvordering indienen tot vĳf jaar na de datum
waarop hĳ het aanbod had moeten krĳgen. Ook als hĳ niet
meer opgeroepen is.

CONTRACTVERLENING NIET VERPLICHT
Aflopende tĳdelĳke contracten mogen natuurlĳk blĳven aflopen. Alleen als u een oproepkracht na twaalf maanden in
dienst wilt houden, is een aanbod voor vaste uren verplicht.
Dat mag overigens nog steeds een aanbod voor bepaalde tĳd
zĳn. De tĳdstippen waarop een werknemer wordt ingeroosterd, kunnen flexibel blĳven. Wilt u geen vaste uren
aanbieden? Dan zit er niets anders op dan afscheid te nemen
van de werknemer. Vergeet in zo’n geval de transitievergoeding niet.
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AANBOD GEWEIGERD?
Het staat iedere oproepkracht vrij uw aanbod naast zich
neer te leggen. Niet iedereen wil van zijn oproepcontract af.
Leg het aanbod en de reactie van de medewerker schriftelijk
vast en bewaar ze in het dossier. Houd er rekening mee dat
u deze werknemer na twaalf maanden opnieuw een aanbod
moet doen. Opnieuw mag de werknemer dat weigeren.
Accepteert hij het aanbod wel, dan is het verstandig om een
nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen of een addendum
toe te voegen aan de bestaande overeenkomst.

MEER VERANDERINGEN
Er is door de invoering van de WAB meer veranderd in de
positie van oproepkrachten. Heeft u oproepkrachten in dienst?
Houd dan ook rekening met het volgende:
• Oproepkrachten moeten minimaal vier dagen van tevoren
schriftelijk worden opgeroepen (een app of mail volstaat). In
een cao kan een kortere oproeptermijn zijn afgesproken, tot
minimaal één dag. Wordt een oproepkracht op kortere ter-

mijn opgeroepen, dan hoeft hij niet op de oproep te reageren.
• De opzegtermijn van een nul-urencontract is gelijk aan de
opwroeptermijn: vier dagen. Vallen uw medewerkers onder
een cao waarin een kortere oproeptermijn is vastgelegd,
dan geldt die periode ook voor de opzegtermijn.
• Zegt u de oproep binnen vier dagen of de oproeptermijn
in de cao af of verandert u de werktijden? Dan heeft de
oproepkracht recht op het loon over de uren waarvoor hij
was opgeroepen.
• U moet een oproepkracht voor minimaal 3 uur per dienst
betalen. Ook als hij maar 1 uur heeft gewerkt.
• Als iemand een oproepcontract heeft, moet dat op de loonstrook staan.
• Voor oproepkrachten betaalt u de hoge WW-premie.
• Ook medewerkers met een oproepcontract hebben recht
op een transitievergoeding als u tussentijds opzegt of na afloop van een tijdelijk contract (of na twaalf maanden) geen
nieuw contract aanbiedt. De teller daarvoor loopt vanaf
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dag één van het dienstverband.
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