Ontwerpbesluit van [[ ]]
, houdende nadere regels over oproepovereenkomsten
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
[[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];
Gelet op artikel 628a, tiende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van [niet invullen],
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel 1
Als oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 628a van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek wordt niet beschouwd: een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsomvang is
vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid als bedoeld in artikel 628a, negende lid,
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en daarnaast aan de werknemer
a. consignatie als bedoeld in artikel 1:7, eerste lid, onderdeel g, van de Arbeidstijdenwet
is opgelegd, mits daar per uur een geldelijke vergoeding of compensatie in de vorm van
betaalde vrije tijd tegenover staat; of
b. een bereikbaarheidsdienst als bedoeld in artikel 5.19:3, 5.20:4, 5.21:2, 5.21:3 of
5.27:2 van het Arbeidstijdenbesluit is opgelegd, mits daar per uur een geldelijke
vergoeding of compensatie in de vorm van betaalde vrije tijd tegenover staat.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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Nota van toelichting
Algemeen
Zoals reeds is toegelicht in de memorie van toelichting van de Wet arbeidsmarkt in
balans, vindt de regering het noodzakelijk om van tevoren zekerheid te geven welke
arbeidsovereenkomsten worden aangemerkt als oproepovereenkomst. Daarom is in
artikel 7:628a BW opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels
kunnen worden gesteld over wanneer sprake is van een oproepovereenkomst. Dit
gegeven is belangrijk voor de vastlegging op de loonstrook, de toepasselijkheid van de
maatregelen ten aanzien van oproepcontracten, geregeld in artikel 7:628a BW, en het
kunnen afdragen van de lage WW-premie op grond van artikel 27 van de Wet
financiering sociale verzekeringen.
In artikel 7:628a, negende lid, BW is geregeld dat er sprake is van een
oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren
per tijdseenheid van ten hoogste een maand, of van ten hoogste een jaar en het recht
op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid. Het gaat daarbij
onder andere om arbeidsovereenkomsten waarbij de reguliere arbeidsomvang niet is
vastgelegd (zoals bij nulurencontracten) of verschillende arbeidsduren zijn
overeengekomen (zoals bij min-maxcontracten). Het feit dat de werknemer geen
duidelijkheid heeft over de arbeidsomvang veroorzaakt onzekerheid over het inkomen en
de uren waarop gewerkt moet worden. Dit kan leiden tot (een gevoel van het verplicht
zijn tot) permanente beschikbaarheid en het is mogelijk dat deze groepen in de praktijk
wel structureel (en langdurig) worden ingezet op deze contracten.
Tegelijkertijd is wenselijk dat het mogelijk blijft dat werknemers op vergoede
consignatiediensten werken. Daarom wordt in artikel 1, aanhef en onderdeel a, bepaald
dat een arbeidsovereenkomst niet wordt beschouwd als een oproepovereenkomst in de
zin van artikel 7:628a BW indien – naast de vastgelegde omvang van de arbeid als één
aantal uren per tijdseenheid als bedoeld in artikel 628a, negende lid, van het Burgerlijk
wetboek – consignatiediensten zijn overeengekomen die worden vergoed of
gecompenseerd in vrije tijd. Bij consignatiediensten – ook vaak piket- of wachtdiensten
genoemd – moet een werknemer op gezette tijden beschikbaar zijn om in het geval van
onvoorziene omstandigheden zo spoedig mogelijk te komen werken. Deze diensten
worden vooraf ingeroosterd (conform de Arbeidstijdenwet in beginsel 28 dagen van
tevoren). De regering beschouwt deze overeenkomsten niet als oproepovereenkomsten
omdat de werknemer duidelijkheid heeft over de uren waarop hij oproepbaar moet zijn,
omdat de oproepen onvoorzienbaar en dus incidenteel zijn en omdat de werknemer een
beloning ontvangt voor de uren waarop hij beschikbaar moet zijn, maar niet wordt
opgeroepen. Een dergelijke beloning (of compensatie in betaalde vrije tijd) is al
gebruikelijk in cao’s en wordt door de rechter ook gerechtvaardigd geacht indien er geen
cao van toepassing is. In de cao of in de arbeidsovereenkomst kan dan een redelijke
vergoeding worden afgesproken.
In aanvulling op consignatiediensten wordt in bepaalde zorgsectoren veel gewerkt met
bereikbaarheidsdiensten omdat er in die zorgsectoren veel sprake is van werk dat
weliswaar te voorzien is, maar waarbij niet precies te voorspellen valt wanneer het moet
plaatsvinden. Specifiek gaat het om verpleging en verzorging, artsen, verloskundigen,
en ambulancezorg; in deze sectoren wordt essentiële zorg verleend die niet kan
wachten, waar 24 uur per dag noodzaak voor is, maar waarvan het tijdstip niet exact te
voorzien is. Aangezien de aard van het werk noopt tot het werken met
bereikbaarheidsdiensten, zijn zulke diensten voor de bovengenoemde sectoren nader
3

gereguleerd in het Arbeidstijdenbesluit (artikelen 5.19-21 en 5.27). Ook bij
bereikbaarheidsdiensten in deze sectoren geldt dat de tijd waarin de werknemer
beschikbaar is, maar niet wordt opgeroepen, wordt vergoed in geld of via tijd-voortijdregelingen. Om deze redenen worden voor de genoemde sectoren
arbeidsovereenkomsten waarin bereikbaarheidsdiensten zijn overeengekomen niet
aangemerkt als oproepovereenkomsten, mits de arbeidsomvang voor het overige is
vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid als bedoeld in artikel 628a van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt voorzien in artikel 1, aanhef en onderdeel b.
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De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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