
    
De oproepovereenkomst 
 
Inleiding 
Oproepovereenkomsten kunnen het beste gebruikt worden als er een behoefte is aan tijdelijke inzet 
van extra personeel. Vaak worden oproepovereenkomsten echter ook gebruikt als sprake is van 
wisselende of onregelmatige arbeidstijden. Dit kan tot problemen leiden aangezien oproepkrachten na 
enige tijd recht kunnen hebben op een vast aantal uren werk per week en soms ook op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
     
In de praktijk hanteren werkgevers die gebruik willen maken van oproepkrachten (niet zijnde  
uitzendkrachten) een zogeheten ‘arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht’ (MUP). 
Dergelijke overeenkomsten worden ook wel ‘nulurenovereenkomst’ of ‘min/max overeenkomst’ 
genoemd of hebben namen zoals ‘flexcontract’, ‘standby-contract’, ‘contract voor hulpkrachten’ etc.    
Het kenmerk van dit soort oproepcontracten is dat de werkgever verplicht is om de oproepkracht op te 
roepen zodra er geschikt werk is en de oproepkracht verplicht is om gehoor te geven aan de oproep.  
 
Aandachtspunten 
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. 
 
Denkt u onder andere aan het volgende: 
 

 In een toepasselijke CAO kunnen afwijkende regels staan over oproepverhoudingen.   

 Indien niets over de duur van de oproepverhouding wordt afgesproken, zal sprake zijn van 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Die overeenkomst is moeilijker te beëindigen. 

 Als de arbeidsomvang niet of niet duidelijk is overeengekomen of een arbeidsduur van minder 
dan 15 uur per week is overeengekomen en de werktijden niet zijn vastgelegd, dan moet per 
oproep in principe minimaal 3 uur uitbetaald worden.  

 Wanneer een oproepkracht gedurende meer dan 3 maanden met enige regelmaat heeft 
gewerkt, bestaat de kans dat vanaf dat moment aanspraak gemaakt kan worden op 
tewerkstelling en doorbetaling van loon op basis van het gemiddelde gewerkte aantal uren. 
Als duidelijke, schriftelijke afspraken worden gemaakt –bijvoorbeeld over de duur van de 
overeenkomst of over een minimum en maximum aantal uren– dan kan dit anders liggen.  

 Een oproepkracht die ziek wordt tijdens een oproep heeft in de regel recht op doorbetaling 
van minimaal 70% van het loon. Hoe lang het loon dient te worden doorbetaald is niet alleen 
afhankelijk van de duur van de oproep, maar ook van de vraag of de oproepkracht wellicht al 
recht heeft op een vast aantal uren en of hij al dan niet recht heeft op een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd.  

 Oproepovereenkomsten eindigen in de regel niet zodra niet meer wordt opgeroepen. 

 Er zijn ook oproepcontracten waarbij de werkgever niet verplicht is de oproepkracht op te 
roepen als er geschikt werk is en deze laatste niet verplicht is gehoor te geven aan de oproep. 
Voor dit soort overeenkomsten, die veel minder vaak voorkomen, gelden afwijkende regels.    

 Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel voor de ‘Wet werk en zekerheid’ ingediend bij de 
Tweede Kamer. De bedoeling is dat nieuwe wet medio 2015 in werking treedt, maar dat 
enkele bepalingen die de positie van flexwerkers versterken al per 1 juli 2014 in werking 
treden. Denkt u hierbij aan het verbod van het opnemen van een proeftijd in overeenkomsten 
van 6 maanden of korter, een beperkter gebruik van concurrentiebedingen, het mogen 
aangaan van maximaal 3 overeenkomsten in maximaal 2 jaar (nu nog: maximaal 3 jaar) en 
een opzegtermijn bij het aflopen van tijdelijke contracten. Afhankelijk van de parlementaire 
behandeling zal de nieuwe wet ook meer of minder vergaande gevolgen kunnen hebben voor 
oproepverhoudingen.  

 
Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
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