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Deze voorbeeld oproepovereenkomst
(MUP) is met veel zorgvuldigheid
samengesteld door de Werkgeverslijn
land- en tuinbouw. Desondanks kan de
Werkgeverslijn niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade, van welke
aard ook, ontstaan door het gebruik
van dit model.

Inleiding
Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. De regels waaraan u zich moet
houden, hangen af van de arbeidsovereenkomst die u met de oproepkracht sluit. Veel werkgevers denken
dat het aannemen van een oproepkracht de meest ‘flexibele’ vorm is van het inzetten van personeel. Toch
zijn er ook bepaalde zaken om rekening mee te houden:
Het soort oproepcontract
Wettelijk gezien zijn er drie soorten arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten:
• Oproepcontract met voorovereenkomst: de werknemer mag zelf beslissen of hij bij een oproep komt
werken. Bij iedere oproep ontstaat een arbeidsovereenkomst.
• Oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP): u sluit een arbeidsovereenkomst met
de werknemer en bent verplicht hem op te roepen als er werk voor handen is. De werknemer moet
komen werken als u hem oproept.
• Min-max contract: de werknemer moet komen werken tot het maximumaantal uren dat hij met u
heeft afgesproken.
Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst is een MUP-contract.
Loondoorbetaling bij ziekte
Als sprake is van ziekte, kan een oproepkracht recht op loondoorbetaling hebben. Om vast te kunnen stellen
hoeveel loon recht bestaat, is de arbeidsomvang van belang. De wetgever noemt dit ook wel
‘rechtsvermoeden van arbeidsduur’ (zie ook volgende alinea). Als de oproepkracht bijvoorbeeld drie
maanden 30 uur per week werkt, dan kan de werknemer stellen dat zijn gemiddelde arbeidsduur 30 uur per
week is, en hij dus over die uren aanspraak maakt op loondoorbetaling. Het betreft een weerlegbaar
vermoeden, zodat de werkgever de mogelijkheid heeft aan te tonen dat de werknemer in de betreffende
periode meer uren heeft gewerkt dan voordien het geval was, bijvoorbeeld door ziekte van collega’s of
seizoensdrukte. De periode waarover de gemiddelde arbeid wordt berekend, kan dan bijvoorbeeld zes
maanden zijn.
Rechtsvermoeden van arbeidsduur
Een oproepovereenkomst kan overgaan in een dienstverband met een vast arbeidspatroon. Wanneer de
werknemer 3 maanden lang elke week of minimaal 20 uur per maand werkt, ontstaat er een zogeheten
'rechtsvermoeden' van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de werknemer een dienstverband met
het gemiddeld aantal uren dat de werknemer de laatste 3 maanden bij de werkgever gewerkt heeft, kan
afdwingen. Het is dan aan de werkgever om dit te weerleggen. Dit kan dus voor onbedoelde risico’s zorgen,
bijvoorbeeld het ontstaan van een vaste arbeidsovereenkomst of een ‘hoge’ loondoorbetaling bij ziekte. Let
dus goed op om geen onnodige risico’s te lopen.
Geen arbeid, geen loon
Volgens de wet geldt in beginsel ‘geen arbeid, geen loon’. Uitzondering hierop is artikel 7:628 van het
Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling kan slechts de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst gelden en
houdt in dat de werkgever de werknemer gedurende deze periode geen loon verschuldigd is als hij de
werknemer niet oproept. Na de periode van 26 weken kan de werknemer dus wel degelijk aanspraak maken
op loon, ook als hij geen arbeid verricht. De bepaling ‘geen arbeid, geen loon’ geldt niet bij ziekte.
Minimumloonaanspraak
In de wet staat dat voor elke oproep minimaal drie uurloon moet worden betaald. Dus ook als de werknemer
slechts voor één of twee uur is opgeroepen. In sommige agrarische cao’s zijn hierover ook afspraken
vastgelegd.
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Hoge WW-premie
Wanneer u een oproepovereenkomst afsluit moet u altijd de hoge WW-premie toepassen. Ook al sluit u deze
oproepovereenkomst voor tenminste een jaar of voor onbepaalde tijd. De Belastingdienst geeft aan dat bij
een arbeidsovereenkomst waarin het aantal uren niet is vastgelegd altijd de hoge WW-premie betaald moet
worden. Kijk voor meer informatie hierover in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.
Tot slot
Een oproepovereenkomst (MUP) sluit u af voor bepaalde of onbepaalde tijd en legt u altijd schriftelijk vast.
Op basis van de van toepassing zijnde agrarische cao maakt u met de werknemer verdere afspraken over de
invulling van het dienstverband. Denk hierbij aan zaken als functie, loon en bedrijfsregels. Dit model kunt u
als leidraad gebruiken bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via
T 088 – 888 66 88.
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Oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP) voor
bepaalde tijd
Ondergetekenden
Naam bedrijf:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Adres:
Postcode en vestigingsplaats:
Hierna te noemen werkgever,

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Naam werknemer:
……………………………………………………………………………………………….
Adres (tijdelijk) woonadres in NL:
……………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats (tijdelijk) woonadres in NL: ……………………………………………………………………….
Land van herkomst:
……………………………………………………………………………………………….
Woonadres land van herkomst:
……………………………………………………………………………………………….
Woonplaats land van herkomst:
……………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
……………………………………………………………………………………………….
Hierna te noemen werknemer,
verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden.
1. Werkgever verklaart dat hij op enig moment behoefte zou kunnen hebben aan door werknemer te
verrichten arbeid, met het oog op in zijn onderneming te verrichten werkzaamheden. Daarbij is het aan
werkgever te bepalen of zich werkzaamheden voordoen die rechtvaardigen een beroep op de arbeid
van werknemer te doen. Werkgever verbindt zich jegens werknemer, indien werkzaamheden als
bovenbedoeld aanwezig zijn, het verrichten daarvan aan werknemer aan te bieden. Werknemer
verbindt zich in beginsel de werkzaamheden, na daartoe opgeroepen te zijn, te verrichten.
2. Met inachtneming van het in artikel 1 bepaalde, treedt werknemer met ingang van _______________
bij werkgever in dienst in de functie van _______________________. De werkzaamheden worden
hoofdzakelijk verricht op adres ________________________.
3. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op __________.
4. Er wordt wederzijds een proeftijd in acht genomen van _____ maand. Gedurende deze proeftijd
kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst op ieder moment beëindigen.
5. Werkgever is slechts gehouden de werknemer op te roepen, indien en voor zover er werkzaamheden
zijn waarvoor de werknemer in aanmerking komt. De werknemer is verplicht aan een oproep van
werkgever gehoor te geven, tenzij hij in alle redelijkheid niet in staat is op de door werkgever
aangewezen tijden te werken.
6. Op deze arbeidsovereenkomst zijn van toepassing de huidige en toekomstige bepalingen van de cao
Open Teelten / Productiegerichte Dierhouderij / Glastuinbouw.
7. Werknemer is ingedeeld in functiegroep ___ functiejaar ___. Bij indiensttreding bedraagt het salaris
€ ___ bruto per uur.
8. In afwijking van artikel 7:628 lid 1 BW heeft de werknemer gedurende de eerste zes maanden na de
ingangsdatum van deze arbeidsovereenkomst- ook indien de oorzaak van het niet verrichten van
arbeid in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen – geen recht op het naar
tijdruimte vastgestelde loon indien hij de arbeid niet heeft verricht.
9. Per gewerkt uur bouwt werknemer naar evenredigheid vakantiedagen en vakantiebijslag op.
10. Werkgever betaalt het salaris van de werknemer per week/ 4-weken/ maand en verstrekt bij elke
uitbetaling een schriftelijke specificatie.
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11. Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het bij werkgever geldende
bedrijfsreglement. Deze regels maken integraal onderdeel uit van deze arbeidsovereenkomst.
Werkgever kan de arbeidsovereenkomst en het bedrijfsreglement eenzijdig wijzigen indien werkgever
daarbij zwaarwichtig belang heeft dat het belang van werknemer daarvoor naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid moet wijken.
12. Ingeval van arbeidsongeschiktheid meldt werknemer dit onmiddellijk, maar in ieder geval voor aanvang
van de werkdag, aan werkgever, tenzij werkgever andere instructies heeft gegeven. Werknemer heeft
recht op loondoorbetaling bij ziekte conform de bepalingen van de cao zoals benoemd in artikel 6 van
deze arbeidsovereenkomst.
13. Werknemer verricht alle werkzaamheden die door of namens werkgever redelijkerwijs worden
opgedragen naar beste vermogen en volgens de gegeven aanwijzingen. Dit geldt ook voor de
werkzaamheden en activiteiten die ingeval van arbeidsongeschiktheid door de arbodienst als passend
worden beschouwd.
14. Een tussentijdse beëindiging van deze arbeidsovereenkomst is mogelijk met in achtneming van de
bepalingen in de cao.
15. Voor aanvang van het dienstverband, maakt de werkgever, onder gelijktijdige vertoning van het
originele document door de werknemer, een duidelijke kopie van een geldig identiteitsbewijs in de zin
van de Wet op de Identificatieplicht. Werknemer kan steeds een geldig identiteitsbewijs op het werk
tonen en is verplicht om mutaties (adreswijzigingen en dergelijke) tijdig aan werkgever te melden.
16. Werknemer valt onder de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw.
Deelname is verplicht met inachtneming van het gestelde in deze pensioenregeling.
17. Werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met
betrekking tot de zaken en belangen van werkgever te weten komt.
18. Bedrijfsmiddelen, door werkgever ter beschikking gesteld aan werknemer ter uitoefening van zijn
functie, blijven in eigendom toebehoren aan werkgever en dienen op eerste vordering van werkgever,
doch uiterlijk bij einde van het dienstverband, door werknemer te worden ingeleverd.
19. Werkgever draagt zorg voor huisvesting van werknemer. Deze huisvesting voldoet aan de in de cao
gestelde eisen. Werknemer betaalt werkgever een vergoeding van € ___ per week voor het gebruik van
deze voorziening.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op __________
te ________________

________________________________
Handtekening werkgever
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Срочное соглашение о вызове на работу с отсроченной
обязанностью исполнения (MUP)
Нижеподписавшиеся,
Название предприятия:
……………………………………………………………………………………………….
В лице законного представителя:
……………………………………………………………………………………………….
Адрес:
……………………………………………………………………………………………….
Почтовый индекс и место ведения хозяйственной деятельности: …………………………………………….
Именуемый в дальнейшем «работодатель»,
Фамилия работника:
……………………………………………………………………………………………….
Адрес (временного) места жительства в Нидерландах:
………………………………………………………….
Почтовый индекс и город/населенный пункт (временного) места жительства в Нидерландах:
……………………………………………………………………….
Страна происхождения:
……………………………………………………………………………………………….
Адрес проживания в стране происхождения:
……………………………………………………………………….
Город/населенный пункт проживания в стране происхождения:
……………………………………………….
Дата рождения:
……………………………………………………………………………………………….
Именуемый в дальнейшем «работник»,
настоящим заявляют, что они заключили трудовой договор на следующих условиях.
1. Работодатель заявляет, что ему в любое время может потребоваться выполнение работы
работником в силу производственной необходимости на его предприятии. Работодатель
самостоятельно определяет, имеет ли место необходимость в осуществлении деятельности,
являющаяся основанием для вызова работника на работу. Работодатель обязуется перед
работником в случае возникновения вышеуказанной необходимости в осуществлении
деятельности предложить работнику ее выполнение. В принципе, работник обязуется выполнить
работу после вызова на работу.
2. С соблюдением положений статьи 1 работник привлекается к трудовой деятельности
работодателем с _______________ на должности ___________. Работа в рамках данной вакансии
будет выполняться в основном по следующему адресу: ____________________.
3. Трудовой договор заключается на фиксированный срок и автоматически прекращается
__________.
4. Стороны договорились о взаимном испытательном сроке, составляющем _____ месяц(а/ев). В
течение этого испытательного срока каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор в
любое время.
5. Работодатель обязан направлять вызов работнику только в том случае, если возникает
потребность в деятельности, критериям которой соответствует работник. Работник обязан
ответить на вызов работодателя, за исключением случаев, когда он обоснованно не способен
выполнять работу в назначенное работодателем время.
6. К настоящему трудовому договору применяются текущие и будущие положения коллективного
договора для отрасли открытого выращивания сельскохозяйственных культур /
животноводческой отрасли, ориентированной на производство / отрасли тепличного сельского
хозяйства.
7. Работник отнесен к категории должностей ___ года работы ___. При поступлении на работу
почасовая заработная плата до уплаты налогов составляет ___ евро.
8. В отступление от § 7:628, подпункт 1 Гражданского кодекса Нидерландов, работник в течение
первых шести месяцев после даты начала действия настоящего трудового договора (даже если
причина невыполнения работы по всей обоснованности должна подлежать оплате
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9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

работодателем) не имеет права на оплату труда на основе отработанного времени, если он не
выполнил работу.
За каждый отработанный час работнику пропорционально начисляются дни отпуска и отпускные.
Работодатель выплачивает работнику заработную плату еженедельно/один раз в четыре
недели/ежемесячно и предоставляет письменную спецификацию вместе с каждой выплатой
заработной платы.
Работник заявляет, что он/она осведомлен/осведомлена и согласен/согласна с правилами,
действующими на предприятии работодателя. Эти правила являются неотъемлемой частью
настоящего трудового договора. Работодатель оставляет за собой право в одностороннем
порядке вносить изменения в трудовой договор и правила предприятия, если у работодателя
будут веские основания, которые превосходят интересы работника в соответствии со
стандартами обоснованности и справедливости.
В случае заболевания работник должен сообщить об этом работодателю в тот же день до 9 утра,
если работодатель не предоставил других инструкций. Работник имеет право на получение
заработной платы в случае заболевания в соответствии с положениями коллективного договора,
изложенными в статье 6 настоящего трудового договора.
Работник выполняет любую деятельность, порученную ему/ей работодателем или от его имени,
разумным образом, в меру своих возможностей и придерживаясь инструкций. Это также
относится к работе и деятельности, которая в случае нетрудоспособности считается подходящей
поставщиком услуг в области медицины труда.
Досрочное расторжение настоящего трудового договора возможно только при условии
соблюдения соответствующих положений коллективного договора.
Перед началом трудовой деятельности работодатель, при условии одновременного
предъявления работником оригинала документа, сделает разборчивую копию действующего
удостоверения личности в значении Закона об обязательной идентификации [Wet op de
identificatieplicht (WID)]. Работник должен быть в состоянии предъявить действующее
удостоверение личности на рабочем месте, и обязан своевременно уведомлять работодателя о
любых изменениях (смена адреса и т. д.).
Работник подпадает под действие пенсионной схемы отраслевого пенсионного фонда сельского
хозяйства. Участие в этой схеме является обязательным в соответствии с положениями этой
пенсионной схемы.
Работник обязан соблюдать конфиденциальность в отношении любых вопросов, ставших ему/ей
известными при исполнении своих обязанностей и касающихся предпринимательской
деятельности и интересов работодателя.
Имущество предприятия, предоставленное работнику работодателем для исполнения своих
обязанностей, остается в собственности работодателя и подлежит возврату работником
работодателю по первому требованию и в любом случае при прекращении трудового договора.
Работодатель обеспечивает работника жильем. Это жилье соответствует требованиям,
изложенным в коллективном договоре. Работник выплачивает работодателю еженедельную
плату в размере ___ евро за пользование этим жильем.

Согласовано и составлено в двух экземплярах на дату ______________
в ________________

________________________________
Подпись работодателя
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Toelichting
Hieronder leest u een toelichting op het invullen van de arbeidsovereenkomst.
1. –
2. De functie van de werknemer wordt ingedeeld op basis van het functiehandboek van uw sector. U kunt
het functiehandboek downloaden via www.werkgeverslijn.nl of opvragen bij de Werkgeverslijn.
3. De arbeidsovereenkomst wordt voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd aangegaan. Bij een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet altijd de einddatum worden vermeld.
4. Kijk in uw cao-boekje voor lengte van de proeftijd die u mag overeenkomen. Spreekt u een proeftijd af
die in strijd is met de cao dan is gehele proeftijd nietig (wat in de praktijk inhoudt dat er helemaal geen
proeftijd geldt!). Vanaf 1 januari 2015 mag geen proeftijd worden overeengekomen bij een
arbeidsovereenkomst voor ten hoogste zes maanden. Voor een arbeidsovereenkomst langer dan zes
maanden en korter dan twee jaar is de proeftijd maximaal één maand.
5. –
6. –
7. Elke functie uit het functiehandboek (zie artikel 1 van deze voorbeeld arbeidsovereenkomst) is
ingeschaald in een functiegroep. Bij elke functiegroep behoort een loonschaal gebaseerd op de cao. Kijk
in de actuele loontabellen in het cao-boekje voor het salaris van de werknemer.
8. Zie inleiding bij deze voorbeeld arbeidsovereenkomst (pagina 1).
9. Ook oproepkrachten bouwen vakantiedagen en vakantiegeld op. Omdat niet vaststaat hoeveel uren
oproepkrachten werken kan er pas achteraf bepaald worden waar de werknemer recht op heeft.
10.–
11.In een bedrijfsreglement worden de afspraken vastgelegd die voor het hele bedrijf gelden. Het is niet
verplicht een bedrijfsreglement op te stellen, maar dit is zeker aan te raden.
12.Kijk in uw cao-boekje wat u de werknemer moet doorbetalen bij ziekte.
13.14.Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een tussentijds opzegbeding worden opgenomen.
Indien dit niet gewenst is kan dit hele artikel verwijderd worden.
15.De werkgever dient de werknemer te identificeren voor de aanvang van het dienstverband. Kijk voor
meer informatie op http://www.ondernemersplein.nl/regel/identiteit-personeel/ (informatie van de
overheid).
16.Werknemers die 21 jaar of ouder zijn en in dienst komen bij een agrarische onderneming beginnen bij
indiensttreding gelijk met hun pensioenopbouw. Kijk voor meer informatie op www.bplpensioen.nl.
17.–
18.–
19.Dit artikel alleen opnemen indien werkgever de huisvesting voor de werknemer verzorgd. Deze
huisvesting moet de in de cao genoemde eisen voldoen. De werkgever mag de werknemer om een
redelijke vergoeding vragen voor het verzorgen van deze huisvesting. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan
20% van het geldende wettelijk minimum (jeugd-)loon bij 38 uur.
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