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Rechten     en plichten

of

Vanuit de praktijk blijkt er bij doktersassistenten behoefte te bestaan 

aan meer duidelijkheid omtrent de rechten en plichten van  

oproepkrachten en zzp’ers. Men wil antwoorden weten op  

belangrijke vragen. Is er recht op nascholing, hoe het zit met  

verzekeringen, wie draagt de verantwoordelijkheid voor fouten  

en is de cao van toepassing?

‘Zodra de oproepkracht aan 
het werk is, heeft hij een  

arbeidsovereenkomst, dus is 
de cao van toepassing’

 De oproepkracht
Wat is  een oproepk racht?

De praktijk kent een veelheid aan namen voor 
het oproepcontract, denk aan oproepkrachten, 
afroepkrachten, stand-bykrachten, vliegende keep 
etc. Welke naam men ook gebruikt, vaak zal het 
gaan om een oproepovereenkomst. Kenmerkend 
hiervoor is de afwezigheid van vaste werktijden en 
het – in plaats daarvan – verrichten van arbeid na 
daartoe door de werkgever te zijn opgeroepen. Bij 
ziekte van het vaste personeel, in vakantieperio-
den en in piekperioden wordt veel werk verricht 
door oproepkrachten.

in het oproepcontract kan er voor worden geko-
zen dat de oproepkracht niet verplicht is om aan 
de oproep gehoor te geven. Uitgangspunt is an-
ders dat de oproepkracht in principe verplicht is 
aan een oproep gehoor te geven, tenzij het voor 

de oproepkracht redelijkerwijs niet mogelijk is. 
Als er werk is, is de werkgever in dat geval in prin-
cipe verplicht om jou op te roepen als jij voor dat 
werk in aanmerking komt. Het werk moet in dat 
geval zo eerlijk mogelijk verdeeld worden onder de 
verschillende oproepkrachten.

Bij  elke oproep moet je  voor  3  uur 
worden betaald
Als je met je werkgever een contract hebt afgeslo-
ten voor minder dan 15 uur per week, heb je recht 
om elke keer dat je werkt, ook al is het maar voor 
1 uur, minimaal 3 uur betaald te krijgen. Deze re-
gel geldt niet als je duidelijk vastgelegde afspraken 
hebt gemaakt over de uren die je werkt, bijvoor-
beeld als je van te voren hebt afgesproken om elke 
maandagochtend 2 uur te werken.

Van oproepk racht  naar  vaste k racht
Na drie maanden kan de werkgever een werknemer 
niet ineens veel minder uren oproepen en uitbeta-
len als de werknemer daar niet mee instemt. Een 
werknemer die regelmatig wordt opgeroepen kan 
namelijk na drie maanden volgens de wet een be-
roep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de om-
vang van de arbeid en een arbeidsovereenkomst 

zzp’erDe
oproepkracht

TeksT: jane kraMer, 
FoTo’s: saskia lelieveld



11

M E D I S C H

De Doktersassistent  september 2015 

J U R I D I S C H

claimen van de gemiddelde arbeidsomvang van de 
afgelopen drie maanden, met de daaraan gekop-
pelde verplichting tot het betalen van loon.

Loondoorbetal ing bij  z iekte
Als oproepkracht heb je recht op loondoorbeta-
ling bij ziekte, maar alleen over de uren waarvoor 
je (vast) ingeroosterd bent. Stel dat de werkgever 
je gevraagd heeft de komende week van maandag 
tot en met donderdag te komen werken en jij hebt 
toegezegd te zullen komen. Als je dan op dinsdag-
ochtend ziek wordt, heb je voor de resterende in-
geroosterde dagen recht op loondoorbetaling.

O proepk racht  en vak antie
Volgens de wet heb je per jaar recht op minimaal 
viermaal de overeengekomen arbeidsduur per 
week aan vakantie-uren. Als je dus gemiddeld 8 uur 
per week werkt, heb je recht op minimaal 32 uur 
vakantie per jaar. Gedurende deze vakantie-uren 
moet de werkgever je loon doorbetalen.
De werkgever is ook verplicht om je in staat te stel-
len deze vakantie-uren op te nemen. Alleen bij 
beëindiging van de oproepovereenkomst mogen 
eventueel opgebouwde maar niet-genoten vakan-
tie-uren worden uitbetaald. Daarnaast heeft elke 
oproepkracht recht op 8 procent vakantietoeslag 
over het overeengekomen brutoloon. 

In  hoeverre is  de c ao van toepassing? 
De cao is van toepassing op degene die een ar-
beidsovereenkomst met de werkgever heeft in de 
zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Als 

de oproepkracht gehoor geeft aan de 
oproep, ontstaat een arbeidsovereen-
komst. Er nu van uitgaande dat de op-
roepkracht een arbeidsovereenkomst 
heeft zodra hij aan het werk is, is dus 
ook de cao op hem van toepassing. In 
de praktijk blijkt echter dat veel werkge-
vers daar ten onrechte niet van uitgaan en 
dat de verplichtingen die er zijn op grond van 
de cao niet worden nagekomen, bijvoorbeeld een 
te laag loon, geen vakantiegeld, geen pauze, etc.

Het recht  op nascholing 
Indien de oproepkracht kan aantonen dat hij een 
arbeidsovereenkomst heeft, zeker als deze al van 
enige duur en omvang is, dan gelden voor hem de 
regels met betrekking tot scholing zoals vermeld 
in de toepasselijke cao. 

‘Er is een keerzijde aan een grotere 
mate van vrijheid’ De ZZP’er

oproepkracht

De ZZP’er
Wat is  een zzp’er?
Een toenemend aantal mensen biedt hun arbeid 
aan als zzp’er. Aan de keuze voor het zzp-schap 
liggen overwegend positieve motieven ten grond-
slag, zoals de wens tot zelfstandigheid en flexibi-
liteit. En ook in de markt is de vraag naar zzp’ers 
groeiende. Deze behoefte wordt ingegeven door 
flexibiliteit, maar ook het kostenaspect speelt een 
grote rol. Een werknemer krijgt bij ziekte loon door-

betaald en kan niet zomaar worden ontslagen. 
Een zzp’er geniet daarentegen geen ontslagbe-
scherming, geen loondoorbetaling bij ziekte; er 
geldt in beginsel; geen arbeid, geen inkomen.

Van het begrip ‘de zelfstandige zonder personeel’ 
bestaat geen formele juridische definitie. In de 
praktijk zijn uiteenlopende omschrijvingen in ge-
bruik. Een veel voorkomende omschrijving luidt: 
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‘een zzp’er is een persoon die zelfstandig ondernemende 
activiteiten uitvoert, zonder personeel en zonder medeon-
dernemer, en die als voornaamste product zijn/haar eigen 
arbeid aanbiedt, bijvoorbeeld als doktersassistent of prak-
tijkondersteuner’.

In  hoeverre is  de c ao van toepassing?
Omdat de zzp’er geen werknemer is, valt hij niet onder de 
cao. In de opdracht overeenkomst staat het de par-
tijen vrij om de cao als richtsnoer te gebruiken bij 
het maken van de afspraken, bijvoorbeeld qua 
hoogte van de beloning. Daarbij moet dan wel 
rekening worden gehouden met het feit dat de 
zzp’er nog allerlei kosten heeft en zelf belasting 
moet afdragen.

Het recht  op nascholing 
De zzp’er heeft als ondernemer een eigen verantwoordelijkheid 
voor het bijhouden van zijn vak. De zzp’er kan niet zonder meer 
gebruikmaken van het aanbod van de werkgever. De wijze waar-
op hij dit al dan niet vorm geeft (het volgen van scholing etc.) is 
aan hem. Hij doet er echter uit concurrentie- en bekwaamheids-
oogpunt goed aan zich te scholen conform de standaard van zijn 
beroepsgenoten.

Hoe zit  het  met  ver zekeringen?
Net als gewone werknemers, worden ook zzp’ers blootgesteld 
aan tal van risico’s, zoals loonderving en arbeidsongeschiktheid. 
Anders dan bij reguliere werknemers is het niet vanzelfsprekend 
dat zzp’ers tegen deze risico’s zijn verzekerd door middel van col-
lectieve wettelijke verzekeringen. De meeste zzp’ers zullen deze 
risico’s zelf moeten afdekken middels private verzekeringen.

De zzp’er is dus zelf verantwoordelijk voor zijn verzekeringspak-
ket en pensioenregeling. Nu blijkt uit onderzoek van het Minis-
terie van SZW dat zelfstandigen dit in overgrote meerderheid 
van de gevallen niet doen, omdat de betreffende verzekeringen 
relatief duur zijn. De zelfstandige met een eenmanszaak heeft 
vaak niet de financiële ruimte om geld opzij te zetten voor de 
nodige verzekeringen, en als die ruimte er wel is dan wordt die 
toch eerder besteed aan het investeren in de eigen zaak. Bij ar-
beidsongeschiktheid, ziekte, inkomensverlies, pensioenopbouw 
maar bijvoorbeeld ook hypotheekverstrekking zijn zzp’ers dus 
kwetsbaarder, hetgeen je je goed moet realiseren alvorens je de 
stap zet van werknemerschap naar zzp’er.

B eroepsaansprakeli jk heid van de zzp’er
Indien er echter fouten worden gemaakt door de zzp’er zal deze 
ook zelf kunnen worden aangesproken. Ten eerste civielrechtelijk, 
waarbij de maatstaf is dat hij moet handelen als een bekwaam en 
redelijk handelende vakgenoot. Ten tweede ook strafrechtelijk, 
indien er sprake is van opzet of grove schuld. Indien de zzp’er 
BIG-geregistreerd is, dan zal deze ook tuchtrechtelijk aangespro-
ken kunnen worden. Als zzp’er is het raadzaam om na te gaan of 
er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden afge-
sloten, om dergelijke risico’s af te dekken. 

OPLEIDING DERMATOLOGIE
voor praktijkondersteuners en doktersassistentenp j
werkzaam in de huisartsenpraktijk

INHOUD (4 Modulen / trainingsavonden, verzorgd
door verschillende dermatologen)
Inleiding huid en huidaandoeningen
Huidinfecties en huidkanker
Eczeem en allergie, psoriasis en acne
Flebologie, wondbehandeling en zwachteltechnieken

LOCATIE, DATA & KOSTEN
Bunnik, Locatie 78.

www.uconsultancy.nl

3 februari, 9 en 23 maart en 13 april 2016 (4 avonden).

Kom langs bij onze stand tijdens het NVDA congres.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op
onze website
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De kwalif ic atie  zelfstandig of  in  loondienst?
De zelfstandig ondernemer, de zzp’er, is op papier op-
drachtnemer en dus geen werknemer. Het juridisch etiket 
is echter niet in alle gevallen bepalend voor de kwalificatie 
of er sprake is van een zzp’er of van werknemerschap. 
Het meest onderscheidende criterium daarbij is de 
vraag of er sprake is van een gezagsverhouding tussen 
de contractanten. Het werkgeversgezag bestaat vooral 
in de mogelijkheid om de arbeidstaak nader inhoud te 
geven. Leidend is niet of er daadwerkelijk aanwijzingen en 
instructies worden gegeven, maar of deze kunnen worden 
gegeven. 
Voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereen-
komst is bepalend wat partijen bij het sluiten van de over-
eenkomst voor ogen stond, maar ook de wijze waarop 
feitelijk aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven. 
De naam die boven het contract staat is derhalve niet 
doorslaggevend. Het gaat om de rechten en verplichtin-
gen. Indien partijen feitelijk een andere invulling geven 
aan de overeenkomst zou dat kunnen leiden tot de con-
clusie dat er feitelijk een arbeidsovereenkomst is beoogd, 
hoewel partijen die overeenkomst anders noemen omdat 
ze bijvoorbeeld fiscale aspecten willen vermijden die 
samen gaan met een arbeidsovereenkomst. 

De volgende aspec ten zi jn  daarbij  van 
belang:
•	 Is er sprake van een gezagsverhouding in het kader van 

een arbeidsovereenkomst?
•	 Wat is de bedoeling van partijen?
•	 Gaat het om een arbeidsprestatie met een incidenteel 

karakter?
•	 Is de mate waarin de arbeid wordt verricht vooraf 

bepaald?

•	 Wat is de wijze van  
betaling en het karakter 
van de beloning?

•	 Wat is de mate van 
zelfstandigheid ten  
aanzien van de invulling 
en uitvoering van het 
werk?

•	 Wordt het loon doorbetaald 
bij ziekte en verlof?

•	 Is er vrijheid van indeling van het 
werk?

•	 Worden er ook andere werkzaamheden verricht?
•	 Wordt er ondernemersrisico gelopen?

Uiteraard is ook bij een overeenkomst van opdracht de 
zzp’er gehouden om aanwijzingen op te volgen van de op-
drachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Daar 
waar het ontbreekt aan vrijheid en zelfstandigheid om naar 
eigen inzicht de opgedragen werkzaamheden te verrich-
ten, lijkt het niet voor de hand liggend om deze werkzaam-
heden in een zzp-constructie uit te voeren. Achteraf blijkt 
er dan mogelijk toch een arbeidsovereenkomst te bestaan.

De overeenkomst van opdracht  tussen zzp’er 
en opdrachtgever
In het algemeen zal de rechter terughoudend zijn in 
verband met de rechtszekerheid bij het aannemen van 
een arbeidsovereenkomst, indien een overeenkomst van 
opdracht tussen opdrachtgeven en de zzp’er is beoogd 
en gesloten. Het is dus van groot belang om in de over-
eenkomst van opdracht de juiste dingen vast te leggen en 
daarnaast de verplichtingen die daar bij horen, zoals de 
VAR-verklaring, te hebben. Dit systeem gaat met ingang 
van 2016 wijzigen en dan is er een vooraf door de belas-
tingdienst goedgekeurde overeenkomst nodig.

Standaard model
De NVDA is bezig een standaard model te maken dat aan 
de belastingdienst ter goedkeuring wordt voorgelegd, 
deze zal dan via de site te downloaden zijn. Vanwege dit 
traject zal het model niet op korte termijn beschikbaar zijn.  
We houden jullie op de hoogte. Voor de nadere invulling 
van het model kunnen leden straks gebruik maken van de 
mogelijkheid van een half uur kosteloos juridisch advies. 
Immers, voor een zelfstandig ondernemer geldt des te 
meer dat hij zich goed moet laten adviseren over alle as-
pecten van het ondernemerschap. De rechtsbescherming 
zoals die van de werknemer ontbreekt immers. Dat is de 
keerzijde van een grotere mate van vrijheid. l




