KAPPERS GAAN KAPOT, TENZIJ U ZORGT VOOR EEN REDDINGSBOEI!
Geacht Kamerlid,
De kappersbranche valt momenteel tussen wal en schip. De systematiek van het steunpakket zorgt ervoor dat
veel kappers kopje ondergaan en het nieuwe, verruimde steunpakket niet dreigen te halen.
Biedt u ons een reddingsboei in het Kamerdebat over de steun a.s. donderdag? Dan kunnen wij de periode tot
openstelling van het nieuwe steunpakket overbruggen en niet in februari failliet gaan.
Wat is er nu nodig: reddingsboei liquiditeit. Er is een directe financiële injectie nodig om te voorkomen dat veel
kappersbedrijven in februari omvallen. Bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot, of een eenmalige
tegemoetkoming volgens het principe van de TOGS voor ieder bedrijf, met een opslag voor bedrijven met filialen
en personeel. Dit zou (gedeeltelijk) verrekend kunnen worden met de later te ontvangen steun vanuit de
verbeterde regelingen (NOW en TVL). Snelheid is geboden want onze kappers verdrinken!
Waarom is de nood bij kappers nu zo acuut?
 De lasten (salarissen, hypotheek, huur etc.) lopen sinds december gewoon door, terwijl de inkomsten door de
gedwongen sluiting nihil zijn en de overheidssteun pas in maart op de rekening staat. Door de
kwartaalsystematiek van de NOW en TVL en de vaste lastendrempel van de TVL krijgen veel kappers immers
geen compensatie voor Q4 2020.
 Kappers zijn voor de tweede keer dicht in 10 maanden, hebben hun reserves tijdens de eerste sluiting reeds
moeten inzetten en missen de extra omzet van de feestdagen;
 Kappers behalen hun omzet – en dus cashflow – voor 95% met behandelingen (ambacht). De beperkte
(online) productverkoop biedt geen soelaas voor het behouden van de liquiditeit;
 Circa 95% van de ondernemers in de kappersbranche zijn ‘IB-ondernemers’ en hebben alleen inkomen als er
ondernemingswinst is;
 De TOZO als vangnet is voor veel kappers weggevallen door de zeer strenge partnertoets.
Kappers zijn niet alleen ondernemers, maar ook werkgevers, opleiders en smaakmakers in de winkelstraten. De
kappersbranche kent veel specialistische toeleveranciers, die van een goed draaiende branche afhankelijk zijn en
ook weer zorgen voor vele banen. Daarom sturen wij u deze brief vandaag namens onze HELE branche.
Kappersbranche:
 27.000 bedrijven: 6.300 werkgevers en 20.700
ondernemers zonder personeel
 29.000 vestigingen

 47.000 werkenden
 8.000 leerlingen
 Brancheomzet 1,6 miljard (2019)

Maurice Crusio,
voorzitter Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO),
mede namens Marga Patijn, FNV Mooi en Willem Kruithof, CNV Vakmensen.
Ondersteund door: MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de
Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV).
En door: Keune, Ministry of Beauty, L’Oréal Divisie Professionele Producten, Schwarzkopf Professional, Wella
Company, KAO Salon Division, Davines, Aveda/Estee Lauder, Balmain en Florale Haircare.

