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Veel mensen werken op basis van een 
oproepcontract. Deze zijn er in ver-
schillende soorten, zoals een 0-uren 
contract, min-max-contract, enzovoort. 
U krijgt alleen de uren uitbetaald als 
er is gewerkt, u heeft dus geen vast 
maandloon. Dit jaar is een nieuwe 
regeling ingegaan voor de volgende 
situaties:
• Als	u	geen	loon	krijgt	wanneer	u

niet werkt;
• Als	het	aantal	uren	werk	per	maand

of per jaar niet is vastgelegd;
• Als	het	loon	ongelijkmatig	over	het

tijdvak is verspreid, het loonbedrag
verschilt per tijdvak en direct wordt
uitbetaald (bijvoorbeeld de ene
maand voor 20 uur per week en de
maand erna voor 30 uur per week).

Voorstel vast aantal uren
Voor dergelijke oproepcontracten geldt 
de nieuwe verplichting om, na 12 maan-
den, de werknemer een voorstel te doen 

voor een arbeidsovereenkomst met een 
vast aantal uren. Dit aantal uren wordt 
gebaseerd op het gemiddelde aantal 
uren van die 12 maanden. Deze regeling 
geldt dus ook indien u per 1 januari al 
12 maanden werkzaam was op basis van 
een oproepcontract. Uw werkgever moet 
u dan voor 1 februari 2020 een voorstel
doen voor een contract met een vast
aantal uren.
Een andere wijziging is dat een oproep
minimaal vier dagen voor de werkdag
moet worden gedaan, al zijn er wel en-
kele uitzonderingen mogelijk.
Wanneer van deze twee regels wordt
afgeweken dan is de werknemer niet
verplicht om te komen werken.
Wanneer er sprake is van een 0-uren
contract, geldt vanaf dit jaar ook de regel
dat de opzegtermijn voor de werknemer
nog maar vier dagen is in plaats van een
maand. Ook kan er  iedere dag worden
opgezegd, in plaats van alleen, zoals
vroeger, tegen het einde van de maand.

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Door nieuwe wetgeving veranderen dit jaar enkele regels rond 
oproepcontracten en transitievergoeding. 

Nieuwe oproepcontracten, nieuwe transitievergoeding 
Twee jaar ziek?
Wanneer een werknemer ziek wordt, 
is de werkgever twee jaar verplicht 
om het loon aan de werknemer door 
te betalen tenzij het contract eerder 
eindigt. Pas hierna kan een werknemer 
ontslagen worden. Dit kan met toestem-
ming van het UWV of als  werkgever en 
werknemer dit samen willen.  
Bijna iedere werknemer heeft recht op 
een transitievergoeding bij ontslag. Zo 
ook een zieke werknemer die na twee 
jaar wordt ontslagen wegens ziekte. 
De hoogte van de transitievergoeding 
is afhankelijk van het salaris en van 
hoelang de werknemer in dienst is 
geweest. 

Slapend dienstverband
Omdat de werkgever een transitie-
vergoeding moet betalen na het einde 
van het dienstverband, ook in het geval 
van ziekte, bestaan er veel slapende 
dienstverbanden. Bij een slapend 
dienst-verband ontvangt de werk-
nemer geen salaris meer, maar het 
dienstverband blijft bestaan. Door het 
dienstverband te laten bestaan, hoeft 
de werkgever geen transitievergoeding 
uit te keren.  Dat is voordelig voor de 

werkgever, maar niet voor de werk-
nemer.
Om werkgevers te stimuleren de 
slapende dienstverbanden te beëindi-
gen, heeft de wetgever een compensa-
tieregeling bedacht die per 1 april 
2020 ingaat. De compensatie die de 
werkgever kan krijgen is even hoog als 
de transitievergoeding waarop de 
zieke werknemer recht heeft. 
Deze compensatieregeling geldt voor 
alle slapende dienstverbanden die 
vanaf 1 juli 2015 zijn of worden 
beëindigd.

Meer info
Medewerkers van HJS staan voor u 
klaar om al uw vragen omtrent belas-
ting, juridische en sociaal-maatschap-
pelijke kwesties te beantwoorden. #

BOOT Oost, Sumatrastraat 314. 
tel: 020-233 97 59. Inloopspreekuur: 
elke dinsdag van 13:00 tot 17:00 uur. 

Hoofdlocatie HJS:  Wibautstraat 5A 
(Muller Lulofshuis,2e etage, kamer 02A08.
tel: 06-211 588 82,  bereikbaar maandag 
t/m donderdag van 9:00-17:00 uur. 
website: www.hva.nl/hjs. 

Team OOST

Om nu te zorgen dat ook in de laatste 
woningen alle loden leidingen ver-
wijderd worden, heeft de gemeente 
Amsterdam een subsidie beschikbaar 
gesteld aan verhuurders. 
Helaas maken niet alle (particuliere) 
verhuurders daar uit zichzelf gebruik 
van. Gelukkig kunt u als huurder ook 
iets doen. Als u zo goed als zeker bent 
dat er inderdaad nog sprake is van 
loden leidingen in uw woning, en 
weigert uw verhuurder de leidingen te 
vervangen (of reageert de verhuurder 
niet), meldt u zich dan bij !WOON, dan 
zullen wij mogelijk zorgen dat er een 
onderzoek gedaan wordt naar de 
kwaliteit van het drinkwater. Als 
daaruit blijkt dat de kwaliteit boven 
de norm is zullen wij proberen de 
verhuurder te bewegen iets aan het 
probleem te doen, en als dat niet helpt 
zullen we u begeleiden bij het doen 
van een huurcommissieprocedure dan 
wel via een kort geding vervanging 
afdwingen. 

Hoe herkent u een loden leiding?
U moet eerst de waterleiding zien te 
vinden. Die zit meestal bij de water-
meter, of anders bij de hoofdkraan.
• Een	(niet-geverfde)	loden	waterleiding

is grijs van kleur, in tegenstelling tot
een koperen leiding die  roodbruin of

lichtgroen van kleur is. Als u met een 
schuurpapiertje over de leiding gaat 
wordt de kleur van de loden leiding 

 zilverachtig.
• Een	loden	waterleiding	heeft	geen

koppelstukken, maar aan ‘kruis-
 punten’ zijn de buizen wel dikker.

Tot 1960 zijn veel woningen gebouwd met loden leidingen. De laatste jaren komt er steeds meer 
bewustzijn over hoeveel gevaar deze leidingen, of beter gezegd het drinkwater dat er doorheen 
stroomt, eigenlijk opleveren voor de gezondheid. Vooral voor (ongeboren) baby’s en kleine 
kinderen bestaat bij een te lange blootstelling het gevaar dat er een vorm van hersenschade op 
kan treden die in het slechtste geval leidt tot een vermindering van het IQ. Ook voor mensen met 
nierproblemen is het drinken van water met een te hoog loodgehalte gevaarlijk. In de meeste 
woningen zijn deze leidingen dan ook inmiddels verwijderd en vervangen door koperen 
exemplaren, maar dat is nog steeds niet overal gebeurd. 

Water uit loden leidingen gevaarlijk

Kom dan met foto en mailwisseling met 
verhuurder naar één van onze spreek-
uren, maandagavond tussen 18.30 en 
20 uur of woensdagochtend tussen 9 en 
12 uur aan de 2e Boerhaavestraat 46-H, 
of neem contact op via de mail: oost@
wooninfo.nl, met foto van de situatie. 
Wij zullen u dan verder helpen. #


