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Introductie 
De in 1999 in werking getreden wet Flexibiliteit en zeker
heid1 betrof een breed scala van onderwerpen, waarvan 
de zogenoemde ketenregeling voor opvolgende arbeids
overeenkomsten voor bepaalde tijd (art. 7:668a BW) de 
bekendste is. Enkele van de destijds ingevoerde maat
regelen waren in het bijzonder bedoeld om de rechts positie 
van oproepkrachten en andere flexibele krachten te 
verbeteren. Tot die maatregelen behoorden onder meer de 
rechtsvermoedens van artikel 7:610a BW (is sprake van 
een arbeidsovereenkomst?) en artikel 7:610b BW (wat is 
de omvang van de bedongen arbeid?), alsmede de mini
mumaanspraak op loon per oproep neergelegd in artikel 
7:628a BW. Over dit laatste wetsartikel handelt het arrest 
van de Hoge Raad dat in deze annotatie centraal staat.

Artikel 7:628a BW geeft de werknemer een aanspraak 
op het loon dat correspondeert met drie uur arbeid voor 
iedere periode dat hij minder dan drie uur heeft gewerkt. 
Deze aanspraak bestaat echter slechts indien zich een van 
de volgende twee situaties voordoet:
a de arbeidsomvang is niet of niet eenduidig vastgelegd, 

dan wel
b partijen zijn een arbeidsduur van minder dan vijftien 

uur overeengekomen én de tijdstippen waarop moet 
worden gewerkt zijn niet vastgelegd.2

De bepaling is blijkens het tweede lid van dwingend recht. 
Er kan niet ten nadele van de werknemer van worden 
afgeweken, ook niet bij cao.3

Uit de kamerstukken blijkt dat de regering het niet pas
send achtte dat werknemers worden geconfronteerd met 
minimale oproepen, als dat gepaard gaat met onzekerheid 

over de omvang van de arbeid en de werktijden, bijvoor
beeld als gevolg van onduidelijke afspraken. De balans 
tussen flexibiliteit en zekerheid is dan verstoord, ten 
nadele van de werknemer. De minimumaanspraak op loon 
wordt beschouwd als een compensatie voor de onzeker
heid over de omvang van de arbeid en de daaruit voort
vloeiende inkomsten of over de tijden waarop deze arbeid 
moet worden verricht. De regering verwees in dat verband 
naar vergelijkbare regelingen in België en Duitsland.4 De 
regeling beoogt voorts te bevorderen dat de werkgever de 
arbeid zo organiseert dat diensten of perioden van minder 
dan drie uur waarin arbeid moet worden verricht, waarbij 
ook nog onduidelijkheid bestaat over de tijdstippen waar
op arbeid moet worden verricht of over de arbeidsduur, zo 
min mogelijk voorkomen.5 

Onzekerheid over omvang of tijdstippen
Artikel 7:628a BW is van toepassing wanneer de omvang 
van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd (‘om
vangonzekerheid’). Met eenduidig wordt bedoeld: ‘niet 
voor meer dan één uitleg vatbaar’.6 Is de omvang wel 
vastgelegd, dan is toepassing van de regeling uitsluitend 
aan de orde wanneer het aantal te werken uren minder 
dan vijftien uur per week bedraagt én onzekerheid bestaat 
over de tijdstippen waarop moet worden gewerkt (‘tijd
stiponzekerheid’). De vakkenvuller voor acht uren per 
week die heeft afgesproken dat hij elke maandag tot en 
met donderdag telkens van 18.00 tot 20.00 uur werkt bij 
een supermarkt, valt derhalve niet onder het toepassings
bereik van het wetsartikel. De grens van vijftien uren 
per week werd opgenomen op instigatie van de Stichting 

1 Wet van 14 mei 1998, Stb. 1998, 300. 
2 Ik heb de twee situaties in een andere volgorde 

weergegeven dan de wet om verwarring te voor
komen over de vraag of het vijftien uurscriterium 
ook geldt in de onder a omschreven situatie. 
Vergelijk de wettekst die door de Stichting van de 
Arbeid werd gesuggereerd in het aan het wets

voorstel ten grondslag liggende unanieme advies 
over de Nota Flexibiliteit en Zekerheid, publicatie 
nummer 2/96, 3 april 1996, Den Haag, p. 30.

3 In het oorspronkelijke wetsvoorstel was de bepa
ling van driekwartdwingend recht, d.w.z. afwijking 
bij de cao was wel mogelijk. Dit werd gewijzigd 
na aanvaarding van het amendement Van Mid

delkoop (Kamerstukken II, 1997/98, 25263, nr. 21).
4 Kamerstukken II, 1996/97, 25263, nr. 3, p. 5 en 

p. 23. Zie voor België art. 21 van de Arbeidswet 
en voor Duitsland § 12 Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge.

5 Kamerstukken II, 1996/97, 25263, nr. 3, p. 23.
6 Kamerstukken II, 1996/97, 25263, nr. 3, p. 23.
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van de Arbeid. Zij werd gerechtvaardigd geacht omdat 
de zekerheid van de werknemer over de omvang van de 
arbeid in deze gevallen voldoende compensatie biedt voor 
de onzekerheid over de werktijden.7 

Zekerheid over de tijdstippen waarop arbeid moet wor
den verricht, is volgens de regering niet alleen aanwezig 
wanneer op vaste werktijden wordt gewerkt, maar ook 
wanneer het gaat om wisselende tijden die tevoren, bij
voorbeeld in een dienstrooster, zijn vastgesteld op dezelfde 
wijze dan wel even lang van tevoren als in de onderne
ming ook voor de overige (voltijd)werknemers gebruikelijk 
is.8 Gelet op de achtergrond van de regeling – compensatie 
bieden voor onzekerheid – zou ik hetzelfde willen aanne
men ten aanzien van vraag of de omvang van de arbeids
duur is vastgelegd.9 Als de werknemer met een contract 
van bijvoorbeeld 20 tot 25 uur per week telkens op vrijdag, 
tezamen met de andere (vaste) werknemers hoort, op 
welke tijdstippen hij de week daarna verwacht wordt, is 
de onzekerheid over de omvang van de arbeid voor die 
week weggenomen en is naar mijn mening derhalve niet 
voldaan aan de voorwaarden voor toepasselijkheid van 
 artikel 7:628a BW. Mijns inziens is om aan de werking van 
het artikel te ontkomen derhalve niet nodig dat partijen 
reeds in hun arbeidsovereenkomst eenduidige afspraken 
hebben gemaakt over de omvang van de arbeid.10 

Tijdens de parlementaire behandeling werd in de Eerste 
Kamer door de PvdAfractie de vraag gesteld of voldoende 
helder is, dat artikel 7:628a BW niet alleen de zogeheten 
arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht 
betreft, maar ook de zogenoemde voorovereenkomst.11 De 
minister reageerde daarop als volgt: 

‘De regel van artikel 628a geldt indien de werknemer wordt opgeroe
pen om arbeid te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst, 
waarbij het irrelevant is welke benaming partijen aan die overeen
komst hebben gegeven.’12 

Heel bevredigend is dit antwoord niet. Bij een voorover
eenkomst staat het de werknemer volledig vrij om in te 
gaan op de oproep van de werkgever. De relatie tussen 
partijen kenmerkt zich ook overigens door een grote mate 
van vrijblijvendheid. Een en ander brengt mee dat in deze 
gevallen pas een arbeidsovereenkomst ontstaat op het mo
ment dat de werknemer gehoor geeft aan een oproep. Deze 
geldt dan voor de duur van die oproep.13 Op het moment 
van het accepteren van de oproep zal veelal geen onzeker
heid meer bestaan over het aantal uren dat moet worden 
gewerkt en over de tijdstippen waarop de werknemer 
wordt verwacht. Strikt genomen is ook in dat geval dus 
niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7:628a BW. 

Een periode van drie uur
Als sprake is van omvang of tijdstiponzekerheid in 
voormelde zin, heeft de werknemer ‘voor iedere periode 
van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht’, 
recht op het loon dat correspondeert met drie uur werk. In 
een tijdschriftartikel uit 1998 vroeg Verhulp zich af of ook 
sprake is van een periode van minder dan drie uur, indien 
de werknemer wordt opgeroepen om voor een onderbroken 
periode arbeid te komen verrichten.14 Stel: een werknemer 
wordt opgeroepen om te werken van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur. Zijn dit dan twee periodes van 
minder dan drie uur, en heeft deze werknemer aanspraak 
op het loon gedurende twee keer drie uur, of is hier sprake 
van één oproep voor het verrichten van arbeid voor meer 
dan drie uur? Meer in het bijzonder wierp hij de vraag 
op hoe de bepaling uit te leggen wanneer de arbeid wordt 
onderbroken door een (niet doorbetaalde) pauze. 

In een brief aan de Eerste Kamer reageerde de minister 
op de vragen van Verhulp. Naar zijn mening moest de 
bepaling redelijkerwijs zo worden uitgelegd, dat een on
derbreking van de werkperiode van de oproepwerknemer 
door een reguliere werkpauze – dat wil zeggen een pauze 
die ook geldt voor de overige werknemers, bijvoorbeeld 
een koffie of lunchpauze – niet moet worden gezien als 
een onderbreking en beëindiging van de werkperiode en, 
na afloop van deze pauze, als het begin van een volgende 
werkperiode waarover weer afzonderlijk de minimumaan
spraak op loon bestaat. De minister:

‘Indien de oproepwerknemer op een dag zowel ’s morgens een paar 
uur en ’s middags een paar uur wordt opgeroepen om arbeid te ver
richten, waartussen een onderbreking ligt die voor betrokkenen niet 
als reguliere werkpauze kan worden aangemerkt, dan bestaat de 
bedoelde minimumaanspraak wel.’15 

Casus
In de zaak die aan de Hoge Raad werd voorgelegd ging 
het om de volgende casus. Sietske van der Meulen werkte 
op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 
12 uur per week bij Taxicentrale Wolters BV. Zij ver
zorgde het schoolvervoer voor kinderen uit de gemeente 
Tytsjerksteradiel. Gedurende het schoolseizoen haalde zij 
de kinderen uit deze gemeente thuis op en vervoerde hen 
naar een school buiten de gemeente. Daarmee was, globaal 
gesproken, één uur gemoeid. ’s Middags werden de kinde
ren weer opgehaald en thuis gebracht. De tijdstippen van 
deze schoolritten hingen af van de schooltijden; de door de 
chauffeurs te rijden routes werden aan het begin van elk 
schooljaar vastgesteld. Daarnaast werd Van der Meulen 

7 Waarom een minimumomvang van vijftien uur 
niet voldoende compensatie vormt indien de ar
beidsomvang niet of niet eenduidig is vastgelegd 
– denk bijvoorbeeld aan contract voor twintig tot 
dertig uur per week – wordt uit de kamerstukken 
niet duidelijk. 

8 Kamerstukken II, 1996/97, 25263, nr. 6, p. 7.
9 Vergelijk Hof Arnhem 6 november 2012, JAR 

2012/308 (gelet op vooraf opgesteld dienstrooster 
was arbeidsomvang voldoende duidelijk vastge
legd). 

10 Anders:  Ktr. Utrecht 8 juni 2011, JAR 2011/181 
(rondleiders in museum; inroostering twee weken 
tevoren).

11 Kamerstukken I, 1997/98, 25263, nr. 132c, p. 5.
12 Kamerstukken I, 1997/98, 25263, nr. 132d, p. 8.
13 Zie ook Asser/Heerma van Voss 7V, 2012/30, die 

er terecht op wijst dat de formele verplichting om 
gehoor te geven aan een oproep niet doorslag
gevend is voor het aannemen van een arbeids
overeenkomst. Overigens zal bij een vierde oproep 
ook bij een voorovereenkomst op grond van art. 

7: 668a BW een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd ontstaan, tenzij de cao een afwijkende 
regeling kent. 

14 E. Verhulp, ‘Flexibiliteit en Zekerheid:  17 wandel
tochten zonder wegwijzers’, Sociaal Recht 19982, 
p. 40.

15 Zie Bijlage bij Kamerstukken I, 1997/98, 25263, 
nr. 132b, p. 9. Zie voor een toepassing van dit 
criterium: Rb. Rotterdam 5 december 2003, ECLI: 
NL: RBROT: 2003: AO1611 (wachttijd tussen twee 
autoritten).
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op wisselende tijdstippen opgeroepen voor andere ritten. 
Dergelijke ritten werden ofwel de dag ervoor via een roos
ter kenbaar gemaakt (ingeval van aan de eerste schoolrit 
voorafgaande ritten), ofwel op de dag zelf telefonisch aan 
haar opgedragen. Zij sloten al dan niet aan op het begin of 
einde van de schoolritten. Was het totaal aantal gereden 
uren in een maand hoger dan 12 per week, dan betaalde 
Wolters de meeruren uit. Was het aantal uren minder dan 
12 uur per week, dan werd op basis van 12 uur per week 
afgerekend; de minderuren werden dan als verlofuren 
aangemerkt. 

Na de beëindiging van het dienstverband vordert Van 
der Meulen met een beroep op artikel 7:628a BW onder 
meer achterstallig loon, vakantiebijslag en achterstallige 
vakantieuren. Bij de berekening van haar vordering gaat 
zij ervan uit dat haar werkgever voor iedere aaneenge
sloten periode dat zij taxi heeft gereden ten minste drie 
uur loon verschuldigd is. Perioden die elkaar opvolgden 
met een onderbreking van minder dan vijftien minuten, 
beschouwt zij als één aaneengesloten periode.

Procedure
De kantonrechter stelt vast dat bij het vervoer van en 
naar school sprake was van een vast patroon dat aan het 
begin van het schooljaar was vastgesteld.16 Artikel 7:628a 
BW is daar niet op van toepassing. Verder overweegt de 
kantonrechter dat het volgen van de visie van Van der 
Meulen ertoe zou leiden dat zij over een dag, op welke 
7 ritten (inclusief de beide schoolritten) geregistreerd 
stonden, die in totaal minder dan 5 uur in beslag hadden 
genomen, aanspraak zou kunnen maken op een vergoe
ding van (7 x 3 =) 21 uurlonen. Dit kan in zijn optiek niet 
de bedoeling van artikel 7:628a BW zijn.

‘Naar het oordeel van de kantonrechter brengt een redelijke uitleg 
van artikel 7:628a BW mee dat de werkneemster voor haar beschik
baarheid om taxiritten te rijden op de dagen dat zij schoolritten ver
zorgde, aanspraak kan maken op een vergoeding voor 3 uren arbeid 
indien zij op de betreffende dag één of meer apart geregistreerde 
taxiritten heeft gereden en de totaal daarmee gemoeide tijd minder is 
dan 3 uur.’

In hoger beroep blijkt het Gerechtshof Leeuwarden het 
oordeel van de kantonrechter dat bij de schoolroutes 
sprake was van een duidelijk arbeidspatroon te delen.17 
Voor deze ritten kon Wolters gelet op de totstandkomings
geschiedenis van artikel 7:628a BW volstaan met een 
vergoeding op basis van de werkelijke rittijd, ook al was 
die korter dan drie uren (conclusie 1). 

Met betrekking tot de taxiritten die (met een tussenpoos 
van minder dan vijftien minuten) voorafgaand aan of aan
sluitend aan de schoolritten werden gereden, overweegt 
het Hof dat bij dergelijke ritten alsnog onduidelijkheid 
ontstaat over de vraag hoe laat de werkneemster moet 
beginnen dan wel klaar zal zijn met een rit. Wolters had 
het werk volgens het Hof zo moeten organiseren dat deze 

apart opgedragen taxiritten en schooldienst tezamen in 
totaal ten minste drie uren zouden duren. Voor zover zij 
daarin niet is geslaagd, dient de werkgeefster daarvoor op 
grond van artikel 7:628a BW toch drie uur loon te betalen. 
Dat Van der Meulen, voor zover het ging om een aan de 
schooldienst voorafgaande rit, daarvan evenals haar col
lega’s met een arbeidsomvang van meer dan vijftien uur 
per week, daags ervoor op de hoogte werd gebracht, deed 
daar naar het oordeel van het Hof niet aan af. Het mag 
volgens het Hof zo zijn dat de betrokken werkneemster 
in zoverre niet slechter af was dan die collega’s, maar uit 
het enkele feit dat de wetgever geen reden heeft gezien 
om werknemers met een arbeidsomvang van ten minste 
vijftien uur tegen wisselende werktijden te beschermen, 
mag men volgens het rechtscollege niet afleiden dat de 
werkneemster de wettelijke bescherming niet toekomt 
(conclusie 2).

Ten aanzien van de taxiritten die op een bepaalde dag 
niet aansluitend aan de schooldiensten werden gereden, 
oordeelt het Hof, anders dan de kantonrechter, dat deze 
niet bij elkaar mogen worden opgeteld om te beoordelen 
of aanspraak kan worden gemaakt op drie uur loon. Bij 
samentelling wordt geen rekening gehouden met de tus
sen de ritten gelegen tijd, en dat strookt volgens het Hof 
niet met de bedoeling van artikel 7:628a BW. Daar staat 
naar het oordeel van het Hof tegenover dat artikel 7:628a 
BW ook niet meebrengt dat op één dag voor iedere rit, niet 
zijnde een schoolrit, onafhankelijk van de tussen de ritten 
gelegen tijd, steeds ten minste 3 uur moet worden uitbe
taald. Het geeft als voorbeeld 1 augustus 2006, welke dag 
geen schooldag was. Van der Meulen reed op die dag de 
volgende ritten: 

Van Tot Uren 

7:50 10:20 2:30 

10:35 11:05 0:30 

11:35 12:05 0:30 

14:05 14:50 0:45 

15:45 17:50 2:05 

19:15 20:25 1:10 

Het Hof overweegt daaromtrent:

‘De benadering van de werkneemster leidt tot de ongerijmde conse
quentie dat de werkgever 18 uur zou moeten uitbetalen, waarmee 
voor bepaalde delen van de dag dubbel betaald zou moeten worden. 
Naar het oordeel van het hof kan dat niet de bedoeling van de wetge
ver zijn geweest. 
Een redelijke wetsuitleg brengt naar het oordeel van het hof in een 
geval als dit het volgende mee. Voor de eerste rit diende de werkgever 
tot 10.50 uur door te betalen. Op dat moment reed de werkneemster 
haar tweede rit, die om 11.05 uur eindigde. Voor deze ritten samen 
heeft zij dan een loonaanspraak van 3 uur en 15 minuten. Voor de 
overlap tussen 10.35 uur en 10.50 uur behoeft de werkgever niet dub
bel te betalen. 
Om 11.35 startte een nieuwe rit, die korter duurde dan 3 uur en 
waarvoor zij derhalve een loonaanspraak voor 3 uur heeft tot 14.35 

16 Rb. Leeuwarden 20 mei 2009, ECLI: NL: RBLEE: 
2009: BI9259.

17 Hof Leeuwarden 19 juli 2011, ECLI: NL: GHLEE: 
2011: BR2346, JAR 2011/227 m.nt. Zwemmer.
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uur. Op dat moment reed zij rit 4, die duurde tot 14.50 uur. Die rit 
meegerekend heeft zij dan recht op loon over nogmaals 3 uur en 15 
minuten. De vijfde en zesde rit geven vervolgens elk aanspraak op 3 
uur loon.’ (conclusie 3)

Hoge Raad 
In cassatie worden conclusie 1 en 2 van het Hof niet 
bestreden. Dat is jammer, omdat bij de tweede conclusie 
vraagtekens kunnen worden geplaatst. Uit de totstandko
mingsgeschiedenis van artikel 7:628a BW blijkt immers 
dat zekerheid over de tijdstippen waarop arbeid moet wor
den verricht, ook aanwezig moet worden geacht wanneer 
de werktijden even lang van tevoren zijn vastgelegd als in 
de onderneming gebruikelijk is voor andere (voltijd)werk
nemers. Als de chauffeurs met een grotere aanstelling ook 
pas een dag van tevoren hoorden of zij voorafgaand aan de 
schooldiensten moesten rijden, is derhalve verdedigbaar 
dat voor deze ritten alleen de werkelijke uren behoeven te 
worden betaald.18 

Beroep in cassatie werd alleen ingesteld door Van 
der Meulen. Zij had er geen belang bij conclusie 2 van 
het Hof ter discussie te stellen en vocht uitsluitend de 
berekeningsmethode van het Hof ten aanzien van de losse 
taxiritten aan. Deze is volgens de werkneemster niet in 
overeenstemming met artikel 7:628a BW. De Hoge Raad 
haalt in zijn arrest de totstandkomingsgeschiedenis aan 
en overweegt dan:

‘Gelet op de tekst en de strekking van art. 7:628a BW brengt die bepa
ling mee dat de werknemer wiens arbeidsvoorwaarden voldoen aan 
de in art. 7:628a BW genoemde voorwaarden en die meerdere malen 
per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke 
periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van mini
maal drie uur. Die uitleg strookt bovendien met de bedoeling van de 
wetgever om de situatie na een werkonderbreking die niet bestaat in 
een reguliere werkpauze, aan te merken als een nieuwe periode van 
arbeid die aanspraak geeft op de door art. 7:628a BW gegarandeerde 
beloning (….). 
Dit wordt niet anders doordat aldus de mogelijkheid ontstaat dat de 
werknemer die meerdere malen op een dag wordt opgeroepen, over 
bepaalde tijdvakken van die dag “dubbel” wordt beloond. Niet alleen 
verzet de tekst van art. 7:628a BW zich niet tegen een zodanige “dub
bele” beloning, ook strookt dit met de beschermende strekking van die 
bepaling, omdat aldus wordt bevorderd dat de werkgever het werk 
zodanig inricht dat de werknemer niet meerdere malen per dag voor 
telkens een korte periode wordt opgeroepen, dan wel dat – indien dat 
resultaat niet wordt bereikt – de werknemer wordt gecompenseerd 
voor de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Bovendien ligt in de 
gekozen systematiek van een forfaitaire vergoeding van drie uur 
voor periodes waarin minder dan drie uur is gewerkt, reeds besloten, 
dat de wetgever de gedachte heeft aanvaard dat in die situaties de 
werknemer meer loon ontvangt dan de (duur van de) arbeidsprestatie 
rechtvaardigt.’ 

Indien is voldaan aan de toepassingsvereisten van artikel 
7:628a BW, is derhalve voor iedere afzonderlijke periode 
waarin arbeid wordt verricht ten minste drie uur loon 

verschuldigd. Zit tussen twee oproepen een tijdsbestek 
dat de reguliere werkpauze overschrijdt, dan gaat het om 
een afzonderlijke periode waarvoor een nieuwe minimum
aanspraak kan ontstaan, ongeacht of die nieuwe periode 
minder dan drie uren na het eindigen van de daaraan 
voorafgaande periode aanvangt. 

Slotbeschouwing
Resultaat in de onderhavige zaak is dat mevrouw Van 
der Meulen bijvoorbeeld over 1 augustus 2006 aanspraak 
kan maken op het loon over 18 uur, terwijl zij op die dag 
feitelijk maar 7,5 uur werkte. De benadering van de Hoge 
Raad kan er zelfs toe leiden dat een werknemer meer uren 
moeten worden uitbetaald dan er in een etmaal zitten. Dit 
is het geval bij acht of meer oproepen op een dag, waartus
sen een onderbreking ligt die niet als reguliere werkpauze 
kan worden aangemerkt. Het is gelet op deze consequen
ties niet zo vreemd dat in de literatuur kritisch is gerea
geerd op het arrest. De uitkomst is onredelijk genoemd; er 
zou sprake zijn van overcompensatie.19

Ik ben wat minder negatief. Artikel 7:628a BW heeft in 
de praktijk tot nu toe slechts in zeer beperkte mate geleid 
tot een verbetering van de rechtspositie van oproepkrach
ten. Bij de tweede evaluatie van de Wet flexibiliteit en 
zekerheid bleek dat slechts 26,5% van de werknemers die 
tot de doelgroep van artikel 7:628a BW behoren, altijd 
minimaal drie uur loon per oproep ontvangt; 43% ont
vangt dat nooit.20 Dit zal gedeeltelijk te wijten zijn aan 
onbekendheid met de wettelijke regeling, maar voor een 
belangrijk deel zeker ook aan de bijzonder kwetsbare posi
tie van deze werknemers en een daarmee samenhangende 
geringe bereidheid om de relatie met de werkgever onder 
druk te zetten door in rechte naleving van de wet te vor
deren. In zo’n situatie is naar mijn mening een bijzonder 
afschrikwekkende sanctie op zijn plaats om de werkgever 
tot normconformiteit te bewegen, zeker wanneer deze door 
een andere organisatie van de arbeid betrekkelijk eenvou
dig tegemoet kan komen aan de bedoelingen van de wetge
ver, bijvoorbeeld door de werktijden even lang van tevoren 
vast te stellen als in de onderneming gebruikelijk is voor 
(voltijd)werknemers met een vergelijkbare functie. Verder 
kan de werkgever cumulatie van de minimumaanspraak 
voorkomen door werknemers voor een periode langer dan 
drie uur op te roepen en, waar onzekerheid bestaat over 
de behoefte aan arbeidskracht, over die periode te werken 
met beschikbaarheidsvergoedingen, in aanvulling waarop 
voor daadwerkelijk verrichte arbeid extra loon wordt be
taald.21 Van een onevenredige inbreuk op de belangen van 
de werkgever is in mijn optiek, gelet op het vorenstaande, 
geen sprake. Alleen wanneer hij verzuimt de organisatie 
van de arbeid anders in te richten, loopt hij het risico de 
oproepkracht dubbel en dwars te moeten betalen.

18 Aldus ook J.P.H. Zwemmer in zijn noot onder JAR 
2011/227. 

19 Zie J.P.H. Zwemmer in zijn noot onder JAR 
2013/140 en F.M. Dekker, ‘Artikel 7:628a BW 

ontwaakt?!’, Annotaties AR 20130363.
20 Zie R. Knegt e.a., Rapport ‘Tweede evaluatie Wet 

flexibiliteit en zekerheid’, Amsterdam: HSI/TNO 
2007, p. 57.

21 Vergelijk AG Timmerman in zijn conclusie 
voorafgaand aan het arrest (ECLI: NL: PHR: 2013: 
BZ2907), met verwijzing naar de casus in Hof 
Arnhem 6 november 2012, JAR 2012/308.


