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Handreiking 
Wet Arbeidsmarkt in Balans 
in de Kinderopvang
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Beste kinderopvangondernemer,

voor u ligt de handreiking ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten 
en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB). De regering wil met de 
invoering van deze wet de kloof tussen vaste contracten en 
flexibele contracten kleiner maken. 

Om ondernemers in de kinderopvang te helpen grip te 
krijgen op de veranderingen hebben we deze handreiking 
ontwikkeld. In deze handreiking worden de verschillende 
veranderingen toegelicht en praktische tips gegeven voor 
het doorvoeren ervan in uw organisatie.

Veel van de informatie in deze handreiking is afkomstig 
van de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/
wab). Via deze weg willen we ook de Brancheorganisatie 
Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang bedanken voor hun medewerking in de 
totstandkoming van deze handreiking. 

Mochten er na het lezen vragen zijn over hetgeen dat in de 
handreiking staat, neem dan contact op met de helpdesk 
van het Waarborgfonds via telefoonnummer 085-1305683 of 
stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl.

Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang
Februari 2020

Inleiding
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WW-premiedifferentiatie	
De regering wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden door vaste krachten 
goedkoper en flexibele krachten duurder te maken. De sector waarin wordt gewerkt bepaalt niet langer de hoogte 
van de WW premie, maar het soort contract (vast of flexibel). Daarom betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-
premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. 
Hieronder leest u wat er is veranderd en wat dit voor u als werkgever betekent.

Wanneer	betaalt	u	de	lage	WW-premie?
U betaalt de lage WW-premie voor werknemers met 
een vaste arbeidsovereenkomst. Daarvan is sprake 
als er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd is, die schriftelijk is vastgelegd en die géén 
oproepovereenkomst is.

U mag ook de lage WW-premie betalen als:
• uw werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 

uur (per vier weken) of 52 uur (per kalendermaand)                  
uitbetaald heeft gekregen.

• u een leerling in dienst heeft die de Beroeps 
Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De 
overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien 
zijn van een datum en zijn opgenomen in uw 
administratie.

• u een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als 
werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over 
dit deel van de betaling bent u de lage WW-premie 
verschuldigd.

Wanneer	betaalt	u	de	hoge	WW-premie?
Voor alle dienstverbanden anders dan het dienstverband 
voor onbepaalde tijd betaalt u de hoge WW-premie. 
Bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd en de 
oproepovereenkomst.

Er	is	sprake	van	een	oproepovereenkomst	als:	
• Het	aantal	te	werken	uren	niet	is	vastgelegd	in	een	periode	van	maximaal	een	maand;
• Het	aantal	te	werken	uren	niet	is	vastgelegd	in	een	periode	van	maximaal	een	jaar,	

waarbij	het	recht	op	loon	gelijkmatig	is	verspreid	over	deze	periode;	
• Het	betalen	van	loon	uitgesloten	is	wanneer	uw	werknemer	de	overeengekomen	arbeid	

niet	verricht.

Verschil	hoge	en	lage	WW-premie
Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 
5 procentpunt. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Herzien	van	de	lage	WW-premie
In 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de 
hoge WW-premie van toepassing:
• Als de arbeidsovereenkomst binnen twee maanden 

na aanvang eindigt;
• Als er in een kalenderjaar 30% meer uren uitbetaald 

zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. 
Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft 
voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per 
week werkt.

Loonaangifte	wijzigt	vanaf	2020
Door de wetswijziging is ook de loonaangifte per 1 januari 
2020 gewijzigd. In de nieuwsbrief van de Belastingdienst 
over de veranderingen in de loonheffingen in 2020 leest u 
wat daarover nu bekend is.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/nieuwsbrief-loonheffingen-2020
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Welke	actie	moet	u	ondernemen?
1. Gebruik het stroomschema hieronder om te bepalen 

voor welke werknemer u een lage premie of een 
hoge premie moet afdragen.

2. Controleer op uw loonstroken of er vermeld wordt 
of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een 
oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst 
schriftelijk is overeengekomen.

3. Geef in de loonaangifte aan of er sprake is van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er 
wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst 
en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is 
overeengekomen.

4. Voor elke medewerker met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd (waarbij géén sprake is van een 
oproepovereenkomst) moet worden nagegaan of 
in het personeelsdossier een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd is opgenomen. Dit is verplicht 
per 1 januari 2020. 

Voor het afdragen van een lage WW-premie is het een 
vereiste dat er fysiek een schriftelijk ondertekende 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ligt in het 
personeelsdossier van de medewerker. Een addendum 
of een bevestiging per e-mail door de werknemer dat er 
sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd voldoet ook. 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie en praktische voorbeelden? Bekijk dan het kennisdocument van 
de Rijksoverheid waar de premiedifferentiatie WW wordt uitgelegd in vragen en antwoorden. Ook worden er 
verschillende situaties en voorbeelden uitgeschreven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/documenten/publicaties/2019/09/09/kennisdocument-premiedifferentiatie-ww
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Een	oproepcontract	betreft	de	volgende	arbeidsovereenkomsten:	
• Nulurencontracten;
• min/max-contracten	en
• arbeidsovereenkomsten	waarbij	op	basis	van	artikel	7:628	BW	de	loondoorbetalings-	

plicht	is	uitgesloten	(uitzendwerk).

Oproeptermijn	minimaal	4	dagen	van	te	voren
U moet de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren 
oproepen voor werk. Als u de oproepkracht minder 
dan 4 dagen van tevoren oproept, is hij niet verplicht 
om te komen werken. U moet de oproep schriftelijk of 
elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld een e-mail of een 
WhatsApp bericht aan de oproepkracht zijn. 

Als u de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden 
verandert, dan heeft de oproepkracht recht op loon over 
de uren waarop hij was opgeroepen en moet u hem 
daarnaast betalen voor de uren waarop u hem later heeft 
opgeroepen. Afzeggen of wijzigen van de oproep dient 
ook schriftelijk of elektronisch gedaan te worden.

In de cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn 
van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag. De 
sector kinderopvang is momenteel in afwachting van een 
nieuwe cao.

Opzegtermijn	bij	een	nulurencontract
Werkt een werknemer via een nulurencontract bij u? Dan 
geldt voor de werknemer een kortere opzegtermijn mits 
het contract tussentijds opgezegd kan worden. Dit is 
hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen.

Oproepkrachten	
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor oproepkrachten.
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Aanbod	voor	aantal	vaste	uren	na	1	jaar
Werkt een oproepkracht 12 maanden bij u en wilt u 
de werknemer bij u laten werken? In dat geval moet u 
de werknemer een aanbod doen voor een vast aantal 
uren. Dit moet minimaal hetzelfde aantal uren zijn als de 
werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden heeft 
gewerkt. U mag niet opnieuw een oproepovereenkomst 
aanbieden. Uw werknemer kan dit aanbod ook afwijzen 
en vrijwillig via een oproepovereenkomst blijven werken. 
U heeft een maand de tijd om deze arbeidsovereenkomst 
schriftelijk of elektronisch aan te bieden. Dit kan ook een 
nieuw tijdelijk contract zijn, maar wel met een vast aantal 
uren per week, maand of jaar. U moet de oproepkracht 
ten minste een maand geven om het aanbod te 
aanvaarden. 

U bent niet verplicht een werknemer een nieuw contract 
aan te bieden. Een tijdelijk oproepcontract contract kan 
dus nog steeds beëindigen. 

Ook in de volgende situaties bent u verplicht om de 
oproepkracht een aanbod te doen voor een vast aantal 
uren:
• als de oproepkracht op 1 januari 2020 langer dan 

een jaar als oproepkracht werkt. U bent verplicht 
om de oproepkracht vóór 1 februari 2020 een vaste 
arbeidsomvang aan te bieden;

• als u de oproepkracht na een oproepcontract van een 
jaar binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt;

• als de oproepkracht binnen 6 maanden bij u als 
werkgever aan de slag gaat en u de opvolgend 
werkgever bent. Bijvoorbeeld als de oproepkracht via 
een uitzendbureau bij u werkte en u de oproepkracht 
nu in dienst wil nemen.

Doet u de oproepkracht geen aanbod of doet u dit niet 
op tijd? Dan behoudt de werknemer recht op het loon 
dat hij zou verdienen als hij het aantal uren zou werken 
waarvoor u een aanbod moet doen. Dit geldt vanaf de 
datum dat u het aanbod had moeten doen.

Welke	acties	moet	u	ondernemen?
1. Roep oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren 

schriftelijk of elektronisch op voor werk. 

2. Ga na of u op 1 januari 2020 een oproepwerknemer 
langer dan 12 maanden in dienst heeft. Is dit het 
geval, dan moet u vóór 1 februari 2020 een aanbod 
van vaste uren doen aan de werknemer. 

3. Maak een overzicht van de arbeidscontracten van uw 
oproepkrachten met daarin:

• de datum dat de oproepkracht 12 maanden in   
dienst is, 

• de uiterlijke datum dat u hem schriftelijk of 
elektronisch een arbeidsovereenkomst aan moet 
bieden met hetzelfde aantal uren als waarop hij 
gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt en 

• de uiterlijke datum dat de oproepkracht moet 
reageren op het aanbod. 

 
 Houd dit overzicht actueel en zet eventueel 

herinneringen in uw agenda.
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Transitievergoeding
Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij
ontslag van een werknemer. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. De transitievergoeding is 
enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers 
naar een andere baan te vergemakkelijken.

Verandering	berekening	transitievergoeding
Per 1 januari 2020 is de berekeningsmethode van 
de transitievergoeding gewijzigd. Vanaf dan geldt 
dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij 
beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat, 
ook bij ontslag in de proeftijd. Voor de berekening van 
de transitievergoeding wordt uitgegaan van het gehele 
dienstverband en niet meer afgerond op halve jaren.

De berekening vindt plaats in twee stappen:

Stap	1:
Voor hele dienstjaren geldt dat de transitievergoeding 1/3 
bruto maandsalaris bedraagt.

Stap	2:
Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst 
en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar 
duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. 
Daarvoor kan de volgende formule worden gehanteerd: 
(bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto
maandsalaris/12). 

Vervangende	voorziening	transitievergoeding	in	cao
In een cao kan worden vastgelegd dat een ontslagen 
werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats 
van een transitievergoeding. Dit kan alleen nog maar 
bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De sector 
kinderopvang is momenteel in afwachting van een 
nieuwe cao.

Wat	is	er	nog	meer	veranderd?
De volgende punten zijn komen te vervallen:
• De overgangsregeling voor werkgevers met minder 

dan 25 werknemers.
• De hogere opbouw aan transitievergoeding na 10 

jaar dienstverband. 
• De gunstigere transitievergoeding voor werknemers 

van 50 jaar of ouder. 

Op	de	website	van	de	rijksoverheid	staat	een	berekeningstool	om	voor	de	nieuwe	situatie	
(vanaf	2020)	de	transitievergoeding	te	berekenen.	

Let op: de transitievergoeding uit de berekeningstool geeft een indicatie.	

https://rekenhulptransitievergoeding.nl/
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De	Rijksoverheid	heeft	een	factsheet	gepubliceerd	waarin	op	hoofdlijnen	beschreven	wordt	
waar	werkgevers	rekening	mee	moeten	houden	met	betrekking	tot	de	transitievergoeding.	
Er	wordt	onder	andere	beschreven	wanneer	een	werknemer	recht	heeft	op	een	
transitievergoeding	en	hoe	deze	berekend	wordt	(inclusief	rekenvoorbeelden).

Compensatieregeling
Ontslaat u een werknemer wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid (ten minste 2 jaar), dan kunt u de 
betaalde transitievergoeding, onder enkele voorwaarden, 
per 1 april 2020 gecompenseerd krijgen van het UWV. 
Dat geldt ook voor vergoedingen die in het verleden zijn 
betaald (vanaf 1 juli 2015). 

Onder voorwaarden is de compensatie van de 
transitievergoeding voor kleine werkgevers mogelijk als 
de werkgever vanwege pensionering zijn onderneming 
niet voortzet, of als gevolg van ziekte of gebreken niet 
meer in staat is de onderneming voort te zetten. Ook 
als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot 
bedrijfsbeëindiging kan de uitbetaalde transitievergoeding 
voor compensatie in aanmerking komen. Beoogd is dat 
dit op 1 januari 2021 in werking treedt.

Welke	actie	moet	u	ondernemen?
1. Beëindigd u op uw initiatief een arbeidscontract 

door opzegging of ontbinding? Of verlengd u een 
tijdelijk contract niet? Bereken de transitievergoeding 
volgens de nieuwe formule. Stel de duur van 
het dienstverband en het maandsalaris van de 
werknemer vooraf vast. 

2. Wilt u in bepaalde gevallen compensatie ontvangen? 
Zorg ervoor dat u alle documenten beschikbaar heeft 
die het UWV nodig heeft. U kunt de documenten 
bij het UWV indienen vanaf 1 april tot (voor oude 
gevallen) 1 oktober 2020. Voor nieuwe gevallen heeft 
u steeds 6 maanden de tijd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/10/04/wab-transitievergoeding
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Ketenregeling
De ketenbepaling is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast 
contract. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract wordt verruimd (de 
ketenbepaling). 

Duur	ketenbepaling	per	2020
Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke 
contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende 
contract is dan automatisch een vast contract.

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract als:
• hij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad of 

3 jaar lang tijdelijke contracten heeft gekregen bij 
dezelfde werkgever of voor hetzelfde soort werk bij 
opvolgende werkgevers*, en;

• er maximaal 6 maanden tussen de contracten zit (de 
tussenpoos), en;

• het 3e contract van de werknemer eindigt op of na 1 
januari 2020.

*Bijvoorbeeld als de werknemer eerst via een 
uitzendbureau en later rechtstreeks bij u in dienst komt. U 
kunt bij het Juridisch Loket gratis advies vragen of dit in 
uw situatie geldt.

Onmiddellijke	inwerkingtreding
Voor de wijzigingen met de ketenbepaling geldt 
onmiddellijke werking. Dit betekent dat op een 
arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 
een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is. Ook 
als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 
2020. Een aantal voorbeelden hiervan vindt u in het 
blauwe kader.

Uitzonderingen	op	de	ketenbepaling
In sommige gevallen gelden er uitzonderingen op de 
ketenbepaling:
• Contracten die zijn aangegaan voor de 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tellen niet mee 
voor de ketenbepaling. 

• De ketenbepaling is niet van toepassing op 
contracten met werknemers die jonger dan 18 jaar 
zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Welke	actie	moet	u	ondernemen?
Ga na welke arbeidsovereenkomsten er lopen voor 
bepaalde tijd, of u na het aflopen van het contract door 
wilt met deze medewerer en of dit volgende contract dan 
een vast contract wordt. Waar de wens bestaat en de 
WAB dit toe laat, kunt u de werknemer nogmaals een 
tijdelijk contract aanbieden of hem een vast contract 
aanbieden.
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Voorbeeld 1
Eerste contract:
12 maanden, van 1 oktober 2017 tot en met 
30 september 2018;

Tweede contract: 
12 maanden, van 1 oktober 2018 tot en met 
30 september 2019;

Derde contract:
12 maanden, van 1 oktober 2019 tot en met 
30 september 2020.

De derde arbeidsovereenkomst is 
aangegaan voor 1 januari 2020. Op de 
peildatum 1 januari 2020 is de duur van 
twee jaar overschreden. Omdat bij het 
overschrijden van de twee jaar de oude 
ketenbepaling nog geldig was, wordt de 
derde arbeidsovereenkomst automatisch 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd en gaat deze dus over in een vast 
contract. 

Voorbeeld 2
Eerste contract:
12 maanden, van 1 oktober 2018 tot 1 
oktober 2019; 

Tweede contract:
18 maanden, van 1 oktober 2019 tot 1 april 
2021. 

De arbeidsovereenkomst is aangegaan 
voor 1 januari 2020, maar op de peildatum 
1 januari 2020 is de duur van 2 jaar nog 
niet overschreden (het moment ligt na 1 
januari 2020). De ketenbepaling van 3 jaar 
is van toepassing. Hierdoor blijft de tweede 
arbeidsovereenkomst een overeenkomst 
voor bepaalde tijd en gaat deze niet over in 
een vast contract.

Voorbeeld 3
Eerste contract: 
6 maanden, van 1 april 2018 tot 1 oktober 
2018; 

Tweede contract:
12 maanden, van 1 oktober 2018 tot 1 
oktober 2019; 

Derde contract:
12 maanden, van 1 oktober 2019 tot 1 
oktober 2020. 

Het derde contract overschrijdt weliswaar 
1 januari 2020, maar er is in dit geval nog 
geen sprake van meer dan 3 tijdelijke 
contracten. Daarnaast is op de peildatum 
1 januari 2020 ook de duur van twee jaar 
nog niet overschreden. Als gevolg van het 
ingaan van de wijziging ontstaat nog geen 
vast contract. De werknemer heeft dan dus 
nog geen recht op een vast contract.

Voorbeeld 4
Eerste contract:
12 maanden, van 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2018;

Tweede contract:
12 maanden, van 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019. 

Op de peildatum 1 januari 2020 is de duur 
van twee jaar nog niet overschreden en 
ontstaat er nog geen recht op een vast 
contract. Op de arbeidsovereenkomst die 
wordt aangegaan op 1 januari 2020 is de 
ketenbepaling van 3 jaar van toepassing. 
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Inhuur	van	personeel	
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde 
rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van uw bedrijf. 

Veranderingen	inhuur	uitzend-	en	payrollkrachten
Per 1 januari 2020 wordt u verplicht de 
arbeidsvoorwaarden die u hanteert vooraf aan het 
uitzend- of payrollbedrijf kenbaar te maken. Maak 
hierover goede afspraken met het bedrijf waar u de 
arbeidskrachten inhuurt. 

Meer	rechten	voor	payrollkrachten
Sluit u vanaf 1 januari 2020 een payrollcontract 
af, dan krijgt de payrollkracht minimaal dezelfde 
arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als 
werknemers die in dienst zijn van uw bedrijf, zoals:
• Een eventuele 13e maand.
• Vakantiedagen.
• Verlofregelingen.
• Scholingsregelingen.
• De ketenregeling (bij een payrollovereenkomst geldt 

de cao voor uitzendkrachten niet meer).
• De payrollkracht heeft recht op dezelfde doorbetaling 

van loon als hij/zij ziek wordt als werknemers die in 
dienst zijn van uw bedrijf.

Als u geen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare 
arbeidsvoorwaarden van de sector.

Payrollcontracten	aangegaan	vóór	1	januari	2020
De regels voor tijdelijke contracten die golden vóór 1 
januari 2020 blijven gelden, totdat dit contract afloopt 
en de payrollkracht een nieuw contract krijgt. De 
payrollkracht heeft wel meteen dezelfde rechten voor de 
andere arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en 
verlofregelingen. 

Pensioen
Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollkracht recht op een 
‘adequate pensioenregeling’. De werkgever kan hier op 2 
manieren voor zorgen:
• Payrollkrachten gaan meedoen met uw 

pensioenregeling.
• Het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Welke	actie	moet	u	ondernemen?
Huurt u een uitzend- of payrollkrachten in? Maak de 
arbeidsvoorwaarden van uw organisatie vooraf kenbaar 
bij het uitzend- of payrollbedrijf. 
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Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang 
besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid 
en actualiteit van de gegevens in deze handreiking. 
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter 
voorkomen. Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum 
Kinderopvang kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gesteld voor de inhoud van de handreiking.
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