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Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar er is een nieuwe CAO afgesloten voor
het Kappersbedrijf. Er is door partijen bewust gekozen voor een korte looptijd en
een minimum aan wijzigingen, zodat we in de aanloop naar de volgende CAO een
aantal lopende zaken kunnen afronden en een aantal moeilijkere onderwerpen
kunnen bespreken.

Door verschillende omstandigheden zijn de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen pas
laat bij elkaar gekomen voor de onderhandelingen met betrekking tot de nieuwe CAO voor het
Kappersbedrijf. Partijen hebben er daarom voor gekozen deze CAO ‘lean en mean’ af te spreken.
Dat wil zeggen dat we de afspraken beperken tot onderwerpen waar we snel overeenstemming over
konden bereiken, en de moeilijkere onderwerpen op te nemen in een agenda en tijdens de resterende
looptijd van de CAO te behandelen. Daarmee zijn we in een principe-akkoord tot de volgende
afspraken gekomen:

1) Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van één jaar, van 01.07.09 t/m 30.06.10.

2) Aanpassing salarissen
De CAO lonen worden met ingang van 01.01.2010 verhoogd met 1 procent. Daarnaast ontvangen
alle werknemers die op 01.01.2010 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 60,-- bruto. De
uitkering wordt uitgekeerd in januari 2010.

3) Toepassing loongebouw B
Vanaf 01.01.2010 kunnen ondernemingen overstappen op de toepassing van loongebouw B. De
procedure voor aanmelding wordt niet gewijzigd (zie artikel 4.2 van de CAO). Overstappen van
loongebouw A naar loongebouw B is ook gedurende het kalenderjaar mogelijk, met dien verstande
dat de werk-nemer altijd in de gelegenheid moet zijn om in aanmerking te komen voor het behalen
van de jaarbonus. Deze wordt in dat geval naar rato berekend.
Partijen beraden zich over de wijze waarop nieuwe salons in staat moeten worden gesteld om
loongebouw B toe te passen.

4) Tijdelijke contracten
Ter voorkoming van jeugdwerkloosheid is, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 lid e van de
CAO, door partijen overeengekomen om gebruik te maken van de wettelijke tijdelijke verruiming
bepaalde contracten voor jongeren. Gedurende de periode dat deze tijdelijke wet van toepassing is,
hoeft de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met jongeren tot 27 jaar, pas na een periode van
vier jaar of bij het vijfde tijdelijke contract te worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.

5) WGA premie
Gedurende de looptijd van de CAO zal de helft van de gedifferentieerde WGA- premie niet bij de
werknemer in rekening worden gebracht (artikel 4.12).

6) Aanpassing definitie vakantiejaar
De periode waarover vakantiegeld wordt berekend, artikel 5.1 lid a, wordt gewijzigd in 1 juni tot en
met 31 mei.



7) ARBO catalogus
Partijen hervatten het overleg om tot een ARBO catalogus te komen. Verdere uitwerking vindt
plaats in de ARBO commissie. Ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zal worden
vastgesteld over welke aspecten die zijn gerelateerd aan PSA, overeenstemming bestaat om deze op
te nemen in de ARBO catalogus. Ten aanzien van de aspecten waarover geen overeenstemming
bestaat, zal door middel van nader onderzoek worden vastgesteld of er sprake is van een
problematiek in de branche en zo ja, of deze in de toekomst onderdeel moet gaan uitmaken van de
ARBO catalogus.

8) Branchepaspoort
Partijen geven op korte termijn uitvoering aan de afspraak om tot een branchepaspoort te komen.

9) Agenda onderhandelingen 2010
Partijen zijn overeengekomen om een aantal thema’s op te nemen in een agenda ter voorbereiding
van de CAO-onderhandelingen in 2010. In dat kader zijn de volgende hoofdthema’s benoemd:
• Flexibiliteit en zeggenschap
• Duurzame inzetbaarheid
• Beloningsaspecten
• O&O fonds
• Totstandkoming branchediploma

Graag leggen wij bovenstaand principe-akkoord ter goedkeuring aan u voor. U kunt uw mening
doorgeven via mail naar g.valkenburg@cnv.net of via het antwoordformulier. Tot uiterlijk
donderdag 26 november kunt u reageren.
Mochten wij geen reactie ontvangen dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het door ons
afgesproken principe-akkoord.

Gerti van Valkenburg en Tessa Hoff
Onderhandelaars CNV Kappers




	

