
 
 
  
 

 
 

 

Overeenkomst tijdelijke mogelijkheid tot afwijken “Cao voor het 
kappersbedrijf 1 juli 2019 t/m 31 januari 2020” artikel 5.1 sub b Cao 
en artikel 7.2 sub a Cao  

 
 

Partijen  

- ANKO 

- FNV MOOI 

- CNV Vakmensen 

 

In aanmerking nemend: 

- Dat werkgevers de uitdrukkelijke wens hebben uitgesproken om af te kunnen wijken van de artikelen 5.1 

sub b en 7.2 sub a Cao; 

- Dat bonden onder voorwaarden bereid zijn afspraken te maken;  

- Dat partijen gezamenlijk met deze overeenkomst een tijdelijke mogelijkheid  creëren om af te kunnen 

wijken van de artikelen 5.1 sub b Cao (“uitbetaling vakantiegeld”) en artikel 7.2 sub a Cao (“opnemen 

vakantiedagen CAO voor het Kappersbedrijf (1 juli 2019 t/m 31 januari 2020); 

- Dat deze wijziging respectievelijk ziet op de periode mei 2021 tot en met juli 2021 betreffende het 

vakantiegeld en mei 2021 tot en met augustus 2021 betreffende het opnemen van vakantiedagen; 

- Dat partijen vanaf september 2021 aan onderhavige afwijkingsmogelijkheid geen rechten meer kunnen 

ontlenen. 

- Dat uit elke vorm van communicatie voor en naar beide achterbannen duidelijk moet blijken dat het om 

een mogelijkheid om af te wijken en niet om een verplichting voor de werknemer gaat. 

 

Partijen bieden de mogelijkheid om wijzigingen, verwijderingen en aanvullingen t.o.v. de CAO voor het 

Kappersbedrijf 1 juli 2019 - 31 januari 2020 tijdelijk en vrijwillig overeen te kunnen komen zoals hieronder 

verwoord:  

 

 

Uitbetaling vakantiegeld:  

 

1) Artikel 5.1 sub b Cao: Uitbetaling vakantiegeld: 

 

Op verzoek van werkgever kan werknemer akkoord gaan om het in mei 2021 verschuldigde 
vakantiegeld, in twee termijnen uit te betalen.  De helft van het vakantiegeld zal dan bij de 
salarisbetaling van  mei 2021 worden uitbetaald en de andere helft bij de salarisbetaling van juni of 
juli 2021. Dit betreft een eenmalige afspraak die geldt voor de uitbetaling van vakantiegeld in mei  
2021.  

  

Opnemen vakantiedagen: 

 

2) Artikel 7.2 sub a Cao  

 

Op verzoek van werkgever kan werknemer akkoord gaan om in de periode van mei 2021 tot en met 
augustus 2021 geen aanspraak te maken op het recht conform artikel 7.2 sub a van de Cao om drie 
weken aaneengesloten met vakantie te gaan. 



 
 

 
 

Deze afspraak ziet slechts op de opname van vakantiedagen en niet op de opbouw. Werknemer 
behoudt dan ook  de volledige aanspraak op vakantiedagen en vakantiedagen zullen hierdoor niet 
verjaren. Dit is een eenmalige afspraak die geldt voor het opnemen van vakantiedagen in de periode 
mei tot en met augustus 2021. Na afloop van deze periode vervalt de mogelijkheid tot afwijking van 
de Cao.  
  

Partijen komen voorts overeen dat als er sprake is van een volgende lockdown voor de kappersbranche 
partijen met elkaar in gesprek gaan om te bespreken wat deze, dan, nieuwe situatie voor de branche 
betekent en wat partijen gezamenlijk kunnen doen.  

 
Overeengekomen op 30 maart 2021, 

 

Handtekening 

ANKO 

FNV MOOI 

CNV 


