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AANBOD VASTE UREN BIJ OPROEPKRACHTEN: 

PER 1 JULI 2021 EEN AANPASSING

Sinds 1 januari 2020 dient de werkgever steeds, als de oproepovereenkomst twaalf 

maanden heeft geduurd, aan de oproepkracht een aanbod te doen voor een aantal 

vaste uren dat gelijk is aan de gemiddeld gewerkte arbeidsduur in de voorafgaande 

twaalf maanden. Het aanbod in de dertiende maand wordt ook wel ‘het 

vastklikmoment’ genoemd. Als gevolg van onduidelijkheid over de ingangsdatum van 

de vaste arbeidsduur komt er per 1 juli 2021 een wetswijziging. 

 

Het aanbod moet binnen een maand na deze twaalf maanden schriftelijk of 

elektronisch plaatsvinden. Indien de werkgever dit (schriftelijke of elektronische) 

aanbod niet doet, heeft de werknemer recht op het loon over dit aantal uren 

(vermeerderd met rente). 

 

Wat zijn de specifieke wijzigingen? Waarom vinden deze wijzigingen plaats? En welke 

regelingen blijven ongewijzigd? Deze vragen worden in dit blog besproken. 

 

 

Merienke Zwaan 

Advocaat Arbeidsrecht 
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DE WIJZIGINGEN PER JULI 2021 

De termijn voor de aanvaarding van dit aanbod door de oproepkracht, is tenminste 

één maand. Per 1 juli 2021 geldt dat de werknemer het aanbod voor de vaste uren 

binnen één maand moet accepteren. 

Verder is nieuw dat, als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, de vaste 

arbeidsomvang uiterlijk moet ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van 

de arbeidsovereenkomst. De vaste arbeidsomvang moet dus uiterlijk twee maanden 

nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd ingaan. 

Met deze wetswijzigingen wordt voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over 

wanneer de vaste arbeidsomvang zou ingaan. Immers, onder de regeling die geldt tot 

1 juli 2021 zou de ongewenste situatie zich kunnen voordoen dat de werkgever in het 

aanbod een ingangsdatum opneemt op langere termijn. 

 

 

WAT BLIJFT GELDEN? 

Ongewijzigd is dat voor de berekening van de voorafgaande twaalf maanden, 

arbeidsovereenkomsten ( die elkaar binnen zes maanden opvolgen) worden 

samengeteld. Het verplichte aanbod in de dertiende maand geldt ook voor 

arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen zes maanden opvolgen. Het voorgaande 

(samentelling arbeidsovereenkomsten en aanbod ook voor opvolgende 

arbeidsovereenkomsten) geldt ook in geval van opvolgend werkgeverschap (meestal 

in geval van een concern). 

Het is geen verplichting voor de werknemer om dit aanbod te aanvaarden. Het 

aanbod tot vaste uren houdt geen verplichting in tot een verlenging van de 

arbeidsovereenkomst of tot een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst. 

Van deze regeling kan tot slot bij de cao worden afgeweken, indien sprake is van 

werk dat als gevolg van klimaat of natuurlijke omstandigheden maximaal negen 

maanden per jaar kan worden verricht. 
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Over de auteur

 

Dit blog is geschreven door Merienke Zwaan, advocaat Arbeidsrecht bij Delissen 

Martens. 

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de nieuwe wetswijzigingen? Wilt u 

weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en wat de (juridische) mogelijkheden 

zijn? 

Neem dan contact op met Merienke Zwaan via telefoonnummer +31 70 311 54 11 of 

mail naar zwaan@delissenmartens.nl 

www.delissenmartens.nl 

 

 

 

http://www.delissenmartens.nl/

