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BRIEF PER MAIL 

 

Aan minister Koolmees  

Cc: aan de leden van De Tweede Kamer 

 

Kenmerk:  04052020/MG/01 

Onderwerp: CAO Kinderopvang 2020-2021 niet algemeen verbindend verklaren 

Den Haag, 4 mei 2020 

 

 

Geachte minister Koolmees, 

 

Branchevereniging BVOK verzoekt u om de CAO Kinderopvang, met looptijd 1 januari 2020 – 30 juni 2021, niet 

algemeen verbindend te verklaren. 

Het principeakkoord dateert van 11 februari 2020. Inmiddels verkeert Nederland in een nieuwe economisch 

realiteit. Een economische realiteit waarvan u en ik de implicaties niet kunnen overzien. 

Door de Corona-crisis ontvangen kinderopvangbedrijven dagelijks opzeggingen van ouders die hun baan verliezen. 

De omzet van het gemiddelde Nederlandse kinderopvangbedrijf is sinds maart met 10-15% gedaald. In perspectief, 

in 2011-2014 daalde de omzet van deze sector, in een periode van 5 jaar, met 30%.  

Wat ook mag blijken van het vorenstaande, indien het omzetverlies in de aankomende maanden stabiliseert op 

20%, dan zou dit binnen de kinderopvangsector leiden tot het verlies van 16.000 banen voor het einde van dit jaar. 

Ik roep in herinnering de CAO Kinderopvang 2012-2014. (Ook) deze cao is er door branchevereniging BK en de 

werknemersorganisaties doorheen gedrukt terwijl de omzet in de kinderopvangsector toen reeds met 1-2 % per 

maand daalde. Uiteindelijk verloren toen 25.000 pedagogisch medewerkers hun baan en gingen honderden 

kinderopvangbedrijven (ook van maatschappelijke signatuur) failliet.  

 

 

IN STRIJD MET HET ALGEMEEN BELANG 

 

ALGEMEEN BELANG – voorkom arbeidsuitval  

De cao leidt ertoe dat de kosten van de belangrijkste productiefactor van deze sector (arbeid = 70% van de omzet) 

extra 1 stijgen, bij een (sterk) dalende omzet. Hetgeen zal leiden tot een snellere en grotere afbouw van het 

personeelsbestand (hetgeen ook niet de bedoeling kan zijn van de werknemersorganisaties). En hiermee komt 

(wederom) de continuïteit van tal van kinderopvangbedrijven in het gedrang. En, indien voor ouders niet langer 

kinderopvang beschikbaar is, dreigt arbeidsuitval, vooral bij vrouwen. Arbeidsuitval is strijdig met het algemeen 

belang. 

  

 
1 Medewerkers hebben onverkort recht op de jaarlijkse periodieke verhoging, waarmee inflatie reeds wordt ondervangen (ca. 2.8%). 
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REPRESENTATIVITEIT 

 

Werkgeversorganisaties BK en BMK vertegenwoordigen hooguit 20% van de werkgevers in de kinderopvangsector. 

Derhalve is uw besluit van zeer groot belang voor minimaal 80% van de werkgevers en hun medewerkers.  

De BVOK heeft dan ook ernstige twijfels of aan het representativiteitsvereiste (vertegenwoordiging van minimaal 

55% van de medewerkers van de sector) wordt voldaan.  

 

NULLIJN in onzekere tijden 

 

De kinderopvangsector dient thans een pas op de plaats te maken, zoals ook de rijksoverheid heeft gedaan in de 

onzekere periode 2012-2014, waarbij de nullijn is aangehouden.2 Het verschil met de periode 2012-2014 is: de 

vooruitzichten zijn nu zo mogelijk nog slechter. 

Wij kunnen ons voorstellen dat bij u en uw ambtenaren de volgende vragen opdoemen: 

1. Zou deze cao zijn afgesloten onder de huidige omstandigheden?  

2. Dienen thans ook alle niet-leden van brancheorganisaties BK en BMK de dupe te worden van deze cao? 

Daarom het verzoek van de BVOK aan u, omwille van:  

 

1) het behoud van de kinderopvangsector;  

2) het behoud van zoveel mogelijk banen binnen de kinderopvangsector, en  

3) in het algemeen belang,  

verklaart u de cao niet algemeen verbindend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de BVOK 

 

 

 

 

Mylan de Groot 

Voorzitter 

Email: info@bvok.nl  

Website: www.bvok.nl  

 
2 Bron: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=2012+2014+nullijn+rijksoverheid   (financieel-jaarverslag-van-het-rijk-2012-1) 
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