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Geachte mevrouw Van Midden,

Zoals reeds in ons gesprek van 3 september j.I. naar voren is gebracht,
kunnen wij op dit moment het verzoek tot algemeen verbindend verkiaring
(AVV) van bepalingen van de cao voor het Kappersbedrijf niet honoreren.

De reden daarvoor is dat momenteel in de Kappersbranche twee
gelijknamige cao’s met tevens een exact overeenkomende werkingssfeer
en een geiijke Iooptijd naast elkaar bestaan. Dit vormt een formele
belemmering om over te kunnen gaan tot AVV van bepalingen van uw
ca o.

Gelet op uw mededelingen en het bericht dat wij van de advocaat van FNV
Mooi, de heer L. Sprengers, hebben ontvangen, zijn zowel partijen bij de
cao voor het Kappersbedrijf die dit jaar tot stand is gekomen als FNV Mooi
van mening dat bovenstaande situatie waarin sprake is van twee cao’s
alleen kan worden beëindigd indien met FNV Mooi overeenstemming wordt
bereikt over een tussentijdse beeindiging van de verlengde cao.

Gelet op het voorgaande zal het voorliggende AVV verzoek worden
aangehouden. Verdere inhoudelijke behandeling van het verzoek tot AVV
zal niet plaatsvinden zolang de formele belemmering niet is weggenomen.
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Van belang is dat partijen in de Kappersbranche in onderling overleg tot
een oplossing komen. De totstandkoming en de inhoud van afspraken
omtrent arbeidsvoorwaarden is ook voorbehouden aan werkgevers en
werknemers en hun organisaties.

Mochten er eensluidende collectieve afspraken worden gemaakt in de
Kappersbranche, dan kan er uiteraard een nieuw verzoek tot AVV worden
ingediend op basis van die nieuwe tekst. Het spreekt vanzelf dat in dat
geval ook het huidige formele beletsel dient te zijn weggenomen.

Tot slot meld ik u dat deze brief in kopie zal worden verstuurd aan de heer
L. Sprengers, die als advocaat optreedt namens FNV Mooi.
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